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In het kader van het ‘Handelingsperspectief Oostflank MRA’ wordt gewerkt aan een visie, 
strategie en uitvoeringsagenda voor de Oostflank van de Metropoolregio Amsterdam. Almere 
heeft een belangrijke plaats in het Handelingsperspectief. Onderdeel van het 
Handelingsperspectief is een actuele visie op de lange termijn ontwikkeling van Almere, zodat – 
net als in 2013 – afspraken kunnen worden gemaakt hoe de samenwerkende overheden 
bijdragen aan een gezond groeiend Almere.  Het is daarbij van belang te weten wat inwoners, 
ondernemers en instellingen uit Almere voor ogen hebben als het gaat over de toekomst van hun 
stad. Wat vinden zij waardevol aan en in de stad, wat kan beter, waar hebben zij zorgen over? 
 
In 2020 is in een reeks een-op-een gesprekken met professionele stakeholders, experts en 
sleutelfiguren input en advies uit de stad opgehaald. Deze gesprekken zijn geanonimiseerd en 
als POST UIT DE STAD gebundeld. De volgende personen zijn geïnterviewd: 
 
1. Gilbert Capricorne, ondernemer entertainment-industrie  
2. Odette Breijink, directeur KAF 
3. Bauke Houtsma, directeur Aeres VMBO + MBO 
4. Kees Stolwijk, directeur Windesheim Almere 
5. Kimberley Vonk, eigenaar The Black Cockatoo 
6. Nik Smit, directeur Almere Citymarketing 
7. Vivian Cheung, Almeerse Hockeyclub 
8. Egbert Dekker, directeur wonen De Alliantie 
9. Maarten Janssen, projectdirecteur Amvest 
10. Referinio Plet, jongerenwerker Het Karwij/De Schoor & personal trainer  
11. Mariska Boom, vestigingsmanager JINC Almere 
12. Sanne van Bergen, shopping centre manager City Mall, URW 
13. Boj van den Berg, eigenaar Urban Greeners 
14. Jan Bart Sloothaak, voorzitter bestuur De Groene Reus  
15. John van Diepen, oprichter en bestuurder Almeerse Wind 
16. Ian Fennema, praeses Studentenvereniging S.V. Bazinga!  
17. Corneel van der Wielen, projectontwikkelaar Bun 
18. Najat el Hani, oprichter Link Academy  
19. Jolien Hoek, directeur VMCA 
20. Merijn Sprenger, rector Trinitas Gymnasium 
21. Randall van Poelvoorde, eigenaar RobotXperience  
22. Ronald Spanier, div besturen cultuursector  
23. Gerda Lenselink, expert duurzaamheid/groen 
24. Sanne Kooiman, mede-oprichter Stichting SCHERP  
25. Tuan Tran, Vietnamees-Boeddhistische Tempel  
26. Kimberley Valentien, advocaat & voorzitter bedrijvenvereniging VBA  
27. Joep Mooren, projectmanager infrastructuur 
28. Nancy Rijssel, oprichter stichting Young Adult Life Coaching (YALC)  
29. Ineke van Galen, programmamanager Participatiefabriek (De Schoor)  
30. Thessa van den Hardenberg, jongerenwerker Youthport 
31. Peter van Dolderen, voorganger De Zuiderpoort  
32. Alaeddine Touhami, mede-oprichter Huis van Vrede  
33. Fatih Gülveren, woordvoerder Sultan Ahmet Moskee 
34. Simone de Kruijk, rector Scholengemeenschap De Meergronden 
35. Leon Pruijt, ondernemer administratiekantoor 
 
POST UIT DE STAD bevat de belangrijkste thema’s, rode draden, tips en aanbevelingen uit de 
gesprekken. Het gaat hierbij om persoonlijke opvattingen en meningen van de geïnterviewde 
personen, die per thema zijn samengevat en gebundeld. Het betreffen dus geen ambtelijke of 
bestuurlijke opvattingen. 
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een-op-een afstemming geweest met de werkplaatstrekkers om over de thema’s 
en onze bevindingen van gedachten te wisselen, belangrijke inzichten te delen, 
aannames te valideren en aanvullende vragen op te halen voor de gesprekken. 

Dit document betreft een thematische samenvatting van alle vijfendertig 
interviews, geaggregeerd en geanonimiseerd, aan de hand van de vijf thema’s. 
Per thema worden de belangrijkste inzichten, adviezen en hartenkreten gedeeld. 
Na de zomer wordt het gesprek met de stad vervolgd door enerzijds verdiepende 
sessies en anderzijds een brede publieksdialoog.

Inleiding
Rondom het nieuwe Handelingsperspectief wordt in 2020 een uitgebreid 
gesprek met de stad georganiseerd. Het doel is om de toekomst van Almere 
breed in de stad te laten leven als gespreksonderwerp en uiteenlopende partijen 
en inwoners te informeren over wat we aan het doen zijn, zodat ze er kennis 
van kunnen nemen en actief deel kunnen nemen desgewenst. Daarnaast 
willen we actief geluiden en adviezen uit de stad ophalen – van professionele 
expertise tot dagelijkse ervaringsdeskundigheid - en deze meenemen in het 
visievormingsproces. Tenslotte willen we al vanaf een vroege fase betrokkenheid, 
draagvlak en gezamenlijk eigenaarschap bouwen onder de verschillende partners 
en stakeholders in de stad en zo de basis leggen voor potentiele netwerk- en 
coalitievorming voor de toekomst.

In verband met de Corona-crisis hebben we de oorspronkelijke vorm en planning 
van dit gesprek moeten aanpassen. Als overkoepelend concept zijn we van ‘Reis 
door de Stad’ gegaan naar ‘Post uit de Stad’. Een belangrijk onderdeel hierin 
was een reeks van vijfendertig (online) een-op-een gesprekken met een brede 
groep professionele stakeholders, experts en sleutelfiguren in de stad waarin hun 
dromen, adviezen en hartenkreten zijn opgehaald. Dit waren open en persoonlijke 
diepte-interviews, waarin de toekomstvisie voor Almere centraal stond. 

De vijf thema’s voor de gesprekken zijn in nauwe afstemming met de werkplaatsen 
Toekomstbestendige Stad en Centraal Almere van het Handelingsperspectief tot 
stand gekomen. Op deze manier konden de gesprekken gericht input geven aan 
de werkplaatsen en tegelijk functioneren als een kritische spiegel die parallel 
liep aan het interne proces. De oogst van de gesprekken is middels regelmatige 
-vertrouwelijke- verslaglegging (‘Post uit de Stad’) teruggekoppeld met de 
werkplaatsen en het Atelier Handelingsperspectief. Daarnaast is er regelmatig 
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een claim die ze legden en waar ze naartoe hebben gewerkt en waarmee ze 
mensen achter zich hebben geschaard. Een ander goed voorbeeld is Brainport in 
Eindhoven. Die stad was ook versnipperd, maar door een heldere keuze te maken 
en daar heel consistent op te sturen is daar iets fantastisch ontstaan. 

Een heldere keuze betekent ook dat je sommige dingen niet doet. Het is schokkend 
dat je je als stad profileert op je groen-blauwe karakter en tegelijkertijd datacenters 
en logistieke bedrijven wilt aantrekken die als ontsierende grijze dozen in het 
landschap staan en nauwelijks werkgelegenheid met zich meebrengen. Er valt 
ontzettend veel te winnen bij een consistente keuze, maar dan moet je die keuze 
wel durven maken en dat gebeurt nu niet. 

De langetermijnvisie voor Almere (het Handelingsperspectief) moet echt deze 
stip op de horizon durven plaatsen. Dat moet echt een masterplan zijn waarin 
al deze puzzelstukjes samenkomen. Anders kom je hooguit tot de helft en 
dat dreigt nu te gebeuren. Wat Almere nodig heeft is een heldere keuze, een 
soort paraplu waaronder een holistisch ecosysteem kan groeien en waarin alle 
bestuursportefeuilles zich herkennen en samen kunnen komen. En waarin zij 
beseffen dat ze allemaal een stukje van de puzzel zijn in plaats van ieder een 
puzzel op zich. 

Zo’n holistisch ecosysteem gaat veel verder dan alleen branding en marketing. 
We moeten een keuze maken en een claim leggen en dan vooral aan de slag 
gaan daarmee: het echt doen. De marketing volgt dan wel. Zo’n claim moet wel 
ergens op gebaseerd zijn en er zijn in Almere al een paar duidelijke waarden 
aanwezig waar we op kunnen voortbouwen. We moeten daarbij niet vanuit 
concurrentie denken of vanuit schaarste, maar vanuit onze eigen kracht en 
potentie. We moeten juist ook niet bang zijn om de nabijheid van Amsterdam 
uit te nutten en Almere als stad echt op te nemen in de Metropoolregio. Maak 
Amsterdam groter en geef Almere daarin haar eigen karakteristieke rol en profiel. 
En waarom noemen we ons hoofdstation niet ‘Amsterdam Almere’, vraagt een 
gesprekspartner zich af. 

Durf te kiezen
Almere heeft al erg veel bereikt in haar relatief jonge geschiedenis. Het is 
indrukwekkend wat we al voor elkaar gekregen hebben door telkens weer te 
pionieren. Almere is in zekere zin pionier in het pionieren. Dat is iets waar we trots 
op kunnen zijn. Echter Almere moet nu wel echt de stap naar volwassenheid en 
grote stad gaan maken. Daarvoor heb je economische identiteit en kracht nodig, 
we zijn nu te versnipperd. Pionieren blijft een belangrijke identiteitsdrager, maar 
dat moet je constant blijven waarmaken. Je kunt niet op je lauweren rusten.

Bij het maken van de stap naar volwassen stad hoort dat we ons pionierende 
profiel gaan specificeren. Almere moet zich nu gaan focussen. We moeten niet 
alles voor iedereen willen zijn, maar durven kiezen. Op zich is het vestigingsklimaat 
prima hier en de bedrijven die hier zitten zijn doorgaans tevreden. We zijn MKB-
stad 2019-2020. Echter naar buiten toe hebben we nog niet echt een identiteit, 
ook niet qua vestigingsklimaat om bedrijven mee aan te trekken. Het zou goed 
zijn om onszelf echt stevig te positioneren. Dat kan heel gefaseerd, maar wel zeer 
consequent en vooral ook proactief. 

‘Het kan in Almere’ is tricky, het is op zich positief maar ook heel breed waardoor 
het van alles of niets kan betekenen. De citymarketing doet heel goed werk, 
maar gaat nog erg over het centrum. Het mag grootser en echt de hele stad 
meenemen. ‘Het kan in Almere’ moet specifieker en ook holistischer. Eerst ging 
het vooral over ruimte en betaalbaarheid, nu moet het naar de volgende fase en 
een andere, meer specifieke invulling en gevoel krijgen.

Silicon Valley heeft zichzelf op de kaart gezet door een heldere keuze te maken 
en dit consequent te blijven uitdragen. Zo hebben ze van een idee werkelijkheid 
gemaakt, terwijl Silicon Valley in feite helemaal niet bestond. Het was gewoon 
een paar computerbedrijven bij elkaar in de buurt. Silicon Valley was een brand, 
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of op een lokale markt kunt kopen. We kunnen echt zelfvoorzienend zijn en 
letterlijk onze eigen boontjes doppen. De Floriade is een prachtig voorbeeld, 
het verbindt binnen met buiten. Stadslandbouw op grote schaal kan hier ook en 
daarnaast producenten vanuit de polder makkelijk naar binnen laten komen om 
hun spullen hier te verkopen. De agro-sector zit zo dichtbij. De lessen die we bij 
de Floriade leren kunnen we in alle wijken doorvoeren vervolgens, echt blijven 
experimenteren. 

De kracht van dit profiel is dat het op alle schalen standhoudt. Van internationale 
innovatiehubs en regionale voedselketens tot op gezamenlijke stadslandbouw 
en moestuinen op het meest fijnmazige buurtniveau. We moeten daarbij wel 
oppassen dat we de vruchtbare grond niet verkwanselen aan kleinschalige 
moestuinen. Dat dreigt bijvoorbeeld te gebeuren in Oosterwold. Daar willen 
ze lokale voedselproductie, maar het is nu te klein en gefragmenteerd. Dat is 
zonde, we moeten groter en meer integraal kijken en echte verbindingen door 
de schalen heen maken. Wonen, landbouw en groen moet in goede harmonie 
worden gebracht. Een hoge dichtheid van wonen en meer productie van voedsel 
dat door superkorte ketens echt lokaal kan worden opgepakt. Door slimme, 
integrale en biologische productie gaat dit prima samen met biodiversiteit, daar 
zijn al mooie voorbeelden van boeren die dit heel goed doen. Dit scheelt ook veel 
logistiek en druk op de infrastructuur. Hier kan het echt werkelijkheid worden, 
maar dan moeten we de juiste keuzes maken.

Ook kan er een leisure-component aan worden gekoppeld en kan het de 
onderscheidende aantrekkingskracht van het centrum een boost geven als 
natuurlijk onderdeel van de grotere identiteit van de stad. Dan kun je denken 
aan wellness, gezondheid en kuren. Zoals al die Duitse steden die met ‘Bad …’ 
beginnen. Een blue zone gericht op gezondheid, maar ook bio-science, ook daar 
komen de duurzaamheid en technologie terug. Dit past heel goed bij lokaal en 
gezond eten, gezonde lucht en grondwater en vruchtbare aarde en al het groen 
en buitenleven. Reinheid en gezondheid, daar kun je ook een (centrum)profiel 
omheen ontwikkelen met bijbehorende faciliteiten en accommodaties.

Groene innovatie
Uit vrijwel alle gesprekken blijkt een sterke gemene deler in wat voor profiel Almere 
zou moeten kiezen. Veel ingrediënten zijn er immers al. De kern blijft pionieren, 
dat past echt bij de stad, maar dan gespecificeerd. Pionieren en innoveren, niet 
alleen in de bouw, maar ook in duurzaamheid en voedselvoorziening, in gezonde 
systemen.

De aanvankelijke claim van Almere bestond vooral uit groen, ruimte en 
betaalbaarheid. Cliché, maar waar. De betaalbaarheid staat inmiddels erg onder 
druk en de ruimte wordt schaarser, dus dat kan niet je enige claim blijven. Het groen 
moet je natuurlijk voor altijd koesteren. Echter om het echt toekomstbestendig 
en uniek te maken, moet je er iets aan toevoegen. Het is niet onderscheidend 
genoeg. Het verplaatsen van mensen wordt steeds makkelijker en sneller, dus 
als mensen echt groen willen kunnen ze ook in Drenthe gaan wonen. En de 
urbanisatie zet ook door, waarbinnen mensen gezelligheid en levendigheid willen 
met terrasjes, cultuur, etc. Met alleen groen onderscheid je je dus niet als Almere. 
Een kansrijke toevoeging aan de groene claim zou technologie kunnen zijn: je 
maakt het groen ‘tech-driven’ en je gebruikt groene technologie. Het gaat om 
duurzaamheid en innovatie. Dat snijvlak is nog relatief nieuw, je kunt je er echt 
mee onderscheiden als je die claim heel sterk durft te leggen.

In de toekomst zou Almere enerzijds haar plek binnen de metropoolregio en 
anderzijds haar plek binnen de polder nog veel beter moeten uitnutten. Almere 
is nu zo generiek, het had overal kunnen liggen. In Limburg ofzo. Terwijl we in 
de polder de beste productiegrond hebben om voedsel op te verbouwen. We 
kunnen veel polder-specifieker worden en echt een sterke relatie leggen met de 
landelijke omgeving. Ook qua duurzaamheid en voedselvoorziening, als je ergens 
korte lokale voedselketens kunt maken dan is het hier. Met een veel inniger 
band tussen producent en consument, dat je het rechtstreeks bij de producent 
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door alles eromheen te bouwen: je trekt bedrijvigheid en opleidingen hierop aan. 
Je bouwt aan een sterk ecosysteem met start-ups, investeringsmogelijkheden en 
natuurlijk een goede talent pool. Als je dit goed aanpakt, komen grote bedrijven 
daarop af. Die willen daar onderdeel van zijn en de beste innovaties als eerste 
oppikken en hun eigen innovaties hier testen en verder ontwikkelen. Daar is in 
Almere ook nog ruimte voor. Het moet een simpele propositie zijn, maar met een 
holistische en goed opgelijnde uitwerking.

Je hebt daarvoor, in aanvulling op wat er al is, ook een bevolkingslaag nodig die 
hoogopgeleid is. Dat kunnen de hogescholen niet alleen realiseren, ook niet als 
er nog een universiteit bijkomt. Je hebt een heel ecosysteem nodig om voldoende 
volume te kunnen behalen. Almere was echt een mbo-stad, zoals zoveel steden, 
en nu moet ze stap voor stap volwassen worden. 

Je wilt hier ook echt innovatieve bedrijven naartoe halen, koplopers in bijvoorbeeld 
groene verduurzaming. Haal de top 5 hier naartoe met agressieve acquisitie 
en incentives en bouw met hen vervolgens een ecosysteem, een echte hub. 
Analyseer de ketens om deze bedrijven heen. Wat mist er nog en kunnen we 
dat hier ook heen halen of hier zelf creëren, waardoor we de ketens compleet 
maken. En leg de verbinding met het onderwijs, bijvoorbeeld Windesheim is 
erg belangrijk hierin. Ook Masters-opleidingen zijn hiervoor nodig en zeker ook 
specialistische opleidingen, zoals bij Aeres. Dit zorgt voor nieuw talent voor het 
ecosysteem, lokale werkgelegenheid en duurzame binding met de stad, maar 
ook voor levendigheid op straat in het centrum. En leg ook de koppeling met de 
opgaven en systemen in de stad. Probeer nieuwe dingen uit en zorg samen voor 
constante innovatie en verbetering in de stad. En betrek architectuuropleidingen 
bij de bouwopgave, zodat ook daar bijzondere dingen blijven gebeuren. 

Ondernemen is sowieso vaak pionierschap, zeker als we echt bouwen aan start-
ups en scale-ups. Thema’s als health en technologie, zeker ook met de Floriade, 
liggen in zekere zin al voor het oprapen. Pionierschap gaat over denken en 
denkkracht, maar ook over durven en echt doen, uitvoeren. Op deze manier 

Tenslotte wordt er ook nog een andere onderscheidende kwaliteit genoemd.
Wellicht niet per se als expliciet profiel, maar wel als een onderliggende kracht 
om in je hele ecosysteem goed te verankeren en te laten floreren. Het gaat om de 
heterogene bevolkingssamenstelling in Almere, de enorm diverse samenleving 
zou echt een kunnen feestje kunnen worden met een sterke economische 
component. We hebben potentieel een interessante mix van mensen en culturen 
met veel zelfstarters en ondernemerschap. De handelsgeest met de bijbehorende 
rijkdom aan producten en diensten verbindt niet alleen de mensen binnen de 
stad met elkaar, maar zorgt ook voor ‘poorten’ naar alle landen waar we roots en 
verbondenheid mee hebben. Almere kan ook op deze manier een echte centrale 
hub worden binnen de regio, met een sterke eigen motor voor doorontwikkeling. 
Deze diversiteit is er al op scholen, we moeten dit in de bredere samenleving nog 
gaan omarmen en doortrekken. 

In lijn hiermee wordt Almere ook gezien als een potentiële hub voor de export van 
een cultuur van vrede en samenleven. Mensen van over de hele wereld kunnen 
hier straks komen om geïnspireerd en opgeleid te worden en van ons te leren. 
Dat wordt echt onze eigen identiteit. Almere hoeft dan niemand te imiteren of 
beconcurreren. Wij leven samen, bemiddelen en maken samen beslissingen over 
de stad en middels ook een uitgebreide digitale component bereiken we de hele 
wereld. Dit kan echt ons erfgoed worden, een nieuwe wereld die bij uitstek hier in 
Almere geboren kan worden. Dit gaat prima samen met het groene, innovatieve 
aspect en de zelfvoorzienendheid qua voedsel. Het geeft het ecosysteem een 
extra laag van gezondheid en samen leven.

Holistisch ecosysteem
Zoals gezegd is een keuze maken niet genoeg. Daar begint het pas. Je legt een claim 
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Daarvoor is een steviger maar vooral ook een vrijer Triple Helix netwerk nodig. 
De huidige Triple Helix in Almere is veel te ambtelijk. Onderwijsinstellingen zijn 
in de ogen van het bedrijfsleven behoorlijk ambtelijk, ze hangen aan subsidies en 
prestatieafspraken met de overheid. De overheid is daarom toch de trekker en 
het beslis- en verantwoordingsmodel is daarmee ook ambtelijk. Terwijl je voor 
het halen van echte resultaten en schaal juist de snelheid en slagkracht van het 
bedrijfsleven nodig hebt. Er is nu niet eens ruimte om het echt met elkaar over de 
inhoud te hebben en de optimale koppeling te maken met het bedrijfsleven in de 
vorm van stages en werk. 

Zowel vanuit het bedrijfsleven als vanuit het onderwijs worden al initiatieven 
genomen om deze triple helix veel actiegerichter en ook ondernemender te 
maken. Hier liggen kansrijke aanknopingspunten om een groter ecosysteem 
uit op te bouwen. Aeres werkt bijvoorbeeld samen met de provincie om een 
gezamenlijk loket op te zetten richting het MKB. Hun grote ambitie is dit uit te 
bouwen naar een echte kennisinstelling met vraag en aanbod over alle groene 
kwesties. Ze kunnen burgers verder helpen met bijvoorbeeld zelfbeheer, een 
belangrijke maatschappelijke ontwikkeling, en ook bedrijven helpen vergroenen. 
En ze kunnen urgente opgaven in de stad of provincie oppakken, al dan niet 
samen met het MKB. Ze kunnen opdrachten opzetten met studenten, verbinding 
leggen met aanbieders en stageplekken regelen. Iedereen heeft daar wat aan, de 
studenten, de burgers, het MKB en de overheid ook. Er is een continue aanwas 
van nieuw talent, zeker ook in de echte uitvoering. Een heel praktisch en tastbaar 
ecosysteem. En ze ontwikkelen ook heel specifieke kennis die voor veel bedrijven 
en overheden relevant is, zoals bijvoorbeeld rondom drones. De stad wordt 
zo steeds groener, leefbaarder en slimmer en je genereert tegelijkertijd veel 
economische activiteit, werkgelegenheid en betrokkenheid in je eigen stad. 

geef je echt betekenis aan een kreet als ‘Het kan in Almere’. Het klopt dan ook 
echt. Eindhoven wordt regelmatig genoemd als goed voorbeeld, daar zie je ook 
verschillende opleidingen, start-ups en bedrijfsleven. Het vult elkaar aan en werkt 
allemaal samen en overal in de stad zijn dingen te doen. De stad is er ook echt 
trots op.

Op bijvoorbeeld Windesheim zie je best wel wat studenten die een start-up 
opzetten. Mensen willen graag nieuwe dingen proberen, maar de meesten 
zoeken uiteindelijk eerst een baan na hun afstuderen. Er heerst een ‘koopdruk’, 
iedereen wil een eigen huis kopen en daarom gaan ze allemaal eerst voor een 
vast contract. Een deel zal uiteindelijk alsnog wel gaan ondernemen, anderen 
zullen gewend raken aan de zekerheid. Een omgeving waarin ondernemen een 
meer logische optie is en ook veel actiever gestimuleerd en ondersteund wordt, 
zal zeker tot meer start-ups leiden. De ideeën en energie zijn er al. 

Bovendien kan het een onderscheidend vermogen zijn voor Almere dat het de 
meest diverse studentenstad wordt met een unieke mix van VMBO, MBO, HBO 
en hopelijk straks ook een universiteit. Het mag een heel kleine universiteit zijn 
of een vestiging, maar het is fijn dat studenten niet weg hoeven als ze willen 
doorstuderen. Zo bind je studenten aan je stad. De combinatie met MBO en haar 
praktische kennis is heel waardevol. Op het HBO hebben mensen wel ideeën, maar 
geen idee hoe je het moet maken. Daar liggen veel kansen voor samenwerking.

Met een verticale onderwijsinstelling als Aeres hebben we al veel groene kennis 
en talent in huis, van heel praktisch en uitvoerend tot meer onderzoekend. Het 
groenonderwijs is volop in ontwikkeling. Er komt steeds meer aandacht voor 
zaken als klimaat, ecologie en bodembeheer. De ontwikkeling van de stad speelt 
daar ook al een belangrijke rol, gezien de groene tendens in de stad. Hier liggen al 
contouren voor een groen ecosysteem klaar om uit te bouwen en te verzilveren. 

De koppeling van onderwijs en werkgelegenheid heeft een centrale plek in 
het ecosysteem. Bedrijven hebben jong talent nodig en jongeren zoeken werk. 
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grote musea, maar over een aantrekkelijk stedelijk klimaat waar kunst en cultuur 
een natuurlijk onderdeel van vormen.

Stagiaires en starters kunnen vaak niet meer gepaaid worden met alleen salaris of 
een auto, ze willen stedelijkheid en gezelligheid en een plek met een goed imago, 
zodat ze met trots durven zeggen dat ze een baan hebben gevonden in Almere. Je 
ziet dit heel goed terug bij een van de studentenverenigingen hier. Het is heel leuk 
om te zien, ze hebben daar eigenlijk gewoon een oude vieze Amsterdamse kroeg 
nagebouwd met stinkende plakvloer waar ze liederen zingen in jasje en dasje. Dat 
soort herkenbare traditie willen ze heel graag, die echte studentenervaring. 

Veel studenten in Almere kennen het verenigingsleven nog niet echt, dus worden 
er heel actief  borrels en leuke activiteiten georganiseerd, zoals studentenkoken 
en cocktailcursussen, waar studenten voor worden uitenodigd. Maar ook meer 
serieuze activiteiten, zoals inhoudelijke trainingen en sollicitatiecursussen. Die 
krijgen ze ook wel op de opleiding, maar dan vaak van een docent die zelf al in 
geen eeuwen meer gesolliciteerd heeft. Dat kan beter en actueler. 

Als studentenstad moet er in Almere nog wel veel gebeuren. Studenten hebben 
ruimte nodig om elkaar te ontmoeten en om nieuwe dingen te proberen en te 
ondernemen. Het vinden van een locatie voor hun sociëteit was voor een van de 
verenigingen erg lastig, alle plekken waren veel te duur. Toen kregen ze bij de 
gemeente te horen dat ze maar in Almere Buiten moesten gaan kijken. Terwijl 
diezelfde gemeente roept dat ze een studentenstad wil zijn en dat studenten de 
nodige levendigheid moeten gaan brengen in het centrum. Dat bereik je niet als 
je ze vestigt in Buiten. Loods hen juist soepel door dat soort processen heen.

Over tien jaar zou Almere een echt moderne studentenstad kunnen zijn als pijler 
van het bredere ecosysteem. Almere is een goed ontworpen stad waar goed over 
nagedacht is. Het zit slim in elkaar met goede fietsverbindingen en vrijliggende 
busbanen. De slimme student kiest bewust voor Almere, hier is ruimte om te 
ondernemen en een echte studentencultuur waar je elkaar kunt vinden voor 

Vestigingsklimaat voor talent
In dit ecosysteem hangen heel veel zaken met elkaar samen en er is daarom 
structurele samenwerking nodig over de bestuursportefeuilles heen. Een 
aantrekkelijk vestigingsklimaat voor een bedrijf gaat veel verder dan een goede 
locatie voor een goede prijs voor het bedrijfspand, het gaat het er ook over of de 
CEO met zijn of haar partner en eventuele kinderen naar Almere wil verhuizen. 
Je hebt daarvoor niet alleen mooie huizen nodig, maar ook buurten waar 
mensen willen wonen omdat ze zich erin herkennen en omdat ze hun levensstijl 
ondersteunen. Daarnaast heb je goede scholen nodig met goede docenten die 
ook graag in Almere willen wonen en werken. En goede sportverenigingen met 
een prettige sfeer waar ze hun kinderen graag naartoe sturen. Niet alleen voor de 
CEO, maar ook voor al het hoogopgeleide talent dat je wilt aantrekken dan wel 
vasthouden. Zij stellen vergelijkbare eisen aan de plek waar ze gaan wonen. 

Dit vestigingsklimaat bouwen kost veel tijd, je moet dan echt tien tot twintig jaar 
vooruitkijken. Je moet je dan ook niet op de huidige CEO’s richten, maar juist 
op de CEO’s van de toekomst. En die zitten nu nog op school. En die verhuizen 
nu naar Amersfoort, omdat Almere te duur is. Dus als Almere verlies je deze 
groep, terwijl je wel in ze hebt geïnvesteerd. Hoe houd je hen vast en stel je hen 
in staat zich maximaal te ontplooien in deze stad? Dan heb je dus niet nog meer 
villawijken nodig, die slaan de plank helemaal mis. Je wilt wijken die bruisend en 
divers zijn, waar jongeren zich in herkennen en waar ze een betaalbare woning 
kunnen vinden. Kijk naar bijvoorbeeld de arbeiderswijken in Amsterdam die zo 
aantrekkelijk zijn ondanks dat het kleine, oude huisjes zijn. 

Jonge innovatieve bedrijven en zeker start-ups eisen wel echt stedelijke kwaliteit, 
goede horeca en kunst en dergelijke. Dat past dus goed bij de verdichting van 
Centraal Almere en de woondoelgroepen die daarbij horen. Pas wel op dat je met 
kunst en cultuur niet met Amsterdam wilt concurreren. Het gaat niet per se over 
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problematiek in Almere is qua armoede, drugs en criminaliteit. Het is hier zelfs 
erger dan in gebieden als Amsterdam Nieuw-West. De reden is moeilijk aan te 
wijzen, maar mogelijk is het omdat het hier minder zichtbaar en herkenbaar is 
waardoor er ook minder vangnetten klaar staan. De anonimiteit van de woonwijk 
zorgt mogelijk ook voor een meer eenzame strijd.

Inkomenszekerheid biedt een essentiële basis, naast betaalbaarheid van onze 
woningen, en geeft rust. Wanneer je inkomen zeker is en je lekker kunt wonen 
zonder je hele salaris eraan kwijt te zijn, houd je geld en tijd en mentale ruime 
over om leuke dingen te doen en te genieten van het leven. Dit neemt een hoop 
andere problemen in de samenleving weg, zoals stress, ziekte en criminaliteit. 

We hebben een heel jonge bevolking, waarvan een groot deel laagopgeleid. Die 
zijn heel kwetsbaar bij verdergaande automatisering en robotisering. Je ziet het 
nu al, bijvoorbeeld op Schiphol waar veel Almeerders werken maar waar de hele 
check-in geautomatiseerd wordt. Die banen verdwijnen allemaal. Wat voor banen 
zijn er straks nog? Wat voor vaardigheden zijn er nodig? We moeten specialismen 
gaan omarmen die toekomstgericht en innovatief zijn, en dit heel goed oppakken 
in het onderwijs, zodat onze jongeren leren werken met de nieuwste technieken. 
Hier kunnen we dan bedrijven rondom aantrekken vanuit de hele wereld. 

Daar moeten we veel beter op anticiperen, anders zijn onze jongeren bijzonder 
kwetsbaar. Het gaat dus niet alleen om het aantrekken van meer hoogopgeleiden 
om het gemiddelde omhoog te halen, maar ook om het versterken van het 
toekomstperspectief van lager opgeleiden. Fysiek is het allemaal al heel goed in 
Almere, als we meer rust en zekerheid kunnen creëren voor alle Almeerders, gaan 
we lekkerder in ons vel zitten en dat gaan we als samenleving ook uitstralen.

Veel van de huidige banen liggen in Amsterdam en Schiphol, waarvoor mensen 
dagelijks moeten reizen. Deze scheve verhouding tussen wonen en werken zorgt 
voor files, stress en lange werkdagen. Met meer eigen werkgelegenheid verminder 
je het fileprobleem, mensen hoeven niet meer dagelijks weg om elders te werken. 

samenwerking en om samen problemen op te lossen, maar waar je ’s avonds ook 
lekker met elkaar kunt feesten. Het formele en informele komen samen, je kent 
iedereen en je kunt dingen opzetten en samen voor elkaar krijgen.

Wel leven er zorgen in de stad over Almere’s focus op steeds meer hoger 
onderwijs. Het grootste deel van de bevolking is VMBO en MBO opgeleid, die 
groep mag je niet vergeten of verwaarlozen. Dat is je kapitaal. Deze groep is 
sowieso honkvaster en is veel meer geneigd om zich in Almere te vestigen en een 
gezin te stichten. Zorg ervoor dat je juist ook voor hen de stad inricht met welzijn, 
sport en andere activiteiten die bij hun behoeften en levensstijl passen. Zo krijg 
je meerdere generaties in je stad. Nu is het een beetje een doorgangshuis waar 
mensen op basis van praktische woonkeuzes of een baan komen wonen, maar 
ook makkelijk weer vertrekken. Je wilt echte betrokkenheid en worteling. Deze 
groep kan je stad maken of breken, wees je daar goed van bewust.

Beperk je kwetsbaarheid
Almere is nu kwetsbaar op verschillende vlakken. Het is de uitdaging om op een 
slimme manier zoveel mogelijk vliegen in een klap te slaan en met holistische 
oplossingen zoveel mogelijk kwetsbaarheden te verminderen of zelfs weg te 
nemen. 

In de kern betekent dit dat Almere echt de transitie moet maken van woonstad 
naar woonwerkstad. Een van de dingen waar veel mensen zich zorgen over 
maken in Almere is de werkgelegenheid. 

Armoede is een serieus en groot probleem in verscheidene wijken en werk 
speelt daar een belangrijke rol in. Men is echt geschrokken van hoe zwaar de 
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Structurele partnerships
Om dit allemaal te kunnen bereiken en bewaken is structurele samenwerking 
nodig. Iedereen moet zich achter deze propositie gaan scharen. Om de 
consistentie te bewaken moet je veel breder werken dan alleen met planologen 
en je moet over bestuursperiodes heen de koers kunnen vasthouden. Dat gaat 
nu moeizaam in Almere. Netwerken in de stad kunnen daarbij helpen. Er wordt op 
gewezen dat er al een coalitie is met een breed palet aan onderwijs, zorg, welzijn, 
woningbouw, et cetera. Ze komen regelmatig samen, maar de gemeente zit daar 
niet bij. Daar zou je als gemeente bij moeten aanschuiven, je hoeft het niet eens 
zelf te organiseren. Liever niet zelfs, want daarmee kun je ook de energie en het 
gezamenlijke eigenaarschap verminderen.

Het is ook zonde dat de Economic Board in Almere ter ziele is. De Amsterdam 
Economic Board is echt een krachtig orgaan dat keuzes durft te maken en daar 
jaren aan vast houdt. Ze houden wethouders bij de les en op koers, ondanks dat 
er natuurlijk altijd politieke schommelingen zichtbaar zijn. Bovendien brengt de 
Board een gigantisch netwerk met zich mee en investerings- en executiekracht.

In de basis wordt de huidige samenwerking met de gemeente als positief ervaren. 
In de economische agenda van de gemeente staat de ambitie om het verstevigen 
en uitbreiden van netwerken te faciliteren. De gemeente wil ook graag dat de 
bedrijvenvereniging groeit, dat maakt het immers een stuk makkelijker om in een 
keer een grote groep bedrijven te bereiken.

Echter het moet structureler en gelijkwaardiger en met meer waardering en 
ondersteuning van bestaande netwerken. Een negatief voorbeeld dat wordt 
genoemd is dat de gemeente de subsidie voor een studentenvereniging heeft 
stopgezet. Terwijl dit nou juist een traditie is en een netwerk dat je wilt laten groeien, 
zeker als je hier ook een universiteit naartoe wilt halen. Dat afgestudeerden hier 

Ook zouden we moeten pionieren met thuiswerken, flexibele werktijden, kleine 
werkspots in de buurt. De huidige COVID-situatie is het moment om onze manier 
van werken te heroverwegen – en daar dan ook echt op door te pakken. Zo 
hebben we minder extra infrastructuur nodig. Extra verbindingen zijn wel fijn, 
maar kunnen misschien ook met de (e-)fiets of met bootjes. 

Ook de korte ketens die bij lokale voedselvoorziening horen, ontlasten de 
logistieke druk op de infrastructuur. Veel minder logistiek betekent minder druk 
op de wegen. Bovendien bouw je zo aan een heel lokale economische motor, 
waardoor je ook niet alleen maar bedrijven van buiten hoeft aan te trekken. Daar 
waarschuwt men sowieso wel voor. Wordt niet te afhankelijk van een paar grote 
werkgevers die makkelijk hun huurcontract kunnen opzeggen na vijf of tien jaar 
en ook weer vertrekken. En hoe meer je van buiten wilt aantrekken, hoe sneller 
je dichtslibt qua infrastructuur. Het is wijs om daar juist niet zo afhankelijk van te 
zijn, de toevoerwegen worden dan onze achilleshiel.

Wanneer het over files en infrastructuur gaat, wordt er gewaarschuwd om je heel 
goed bewust te zijn van de technologische ontwikkelingen op mobiliteitsgebied, 
voordat je miljarden in nieuwe infrastructuur gaat steken. Deze ontwikkelingen 
gaan zo snel dat je die extra weg of spoorlijn straks waarschijnlijk helemaal niet 
meer nodig hebt. Er zijn al eenpersoonsdrones die goede accu’s hebben en 40 
km kunnen afleggen, die brengen je straks zo van Almere naar Amsterdam. 
Hetzelfde geldt voor zelfrijdende auto’s en taxi’s die veel efficiënter gebruik 
maken van de weg, zeker als ze ook nog gedeeld worden. En de hyperloop komt 
eraan. Dit is geen verre toekomstmuziek meer. Natuurlijk zijn die dan nog niet 
betaalbaar voor iedereen, maar als de meest welgestelde Almeerders af en toe 
de drone pakken naar hun werk, heb je de verkeersdruk al snel verminderd met 
meer dan 10%. Laat staan als je al deze innovaties en functiemenging bij elkaar 
optelt, dan kun je als stad nog steeds groeien zonder problemen. En dat geld kun 
je dan veel beter in het eerdergenoemde ecosysteem stoppen, daar haal je veel 
meer uit voor iedereen.

10



Hiervoor heb je binnen de stad heel sterk leiderschap nodig. De metafoor van de 
minister van technologie wordt genoemd. Niet een letterlijke minister, maar een 
aanwijsbaar boegbeeld, een champion met visie en verstand van zaken en het lef 
om zijn of haar macht en invloed in te zetten en die ook de verantwoordelijkheid 
durft te nemen om de rest van de organisatie af te dekken en daarmee de 
veiligheid te geven om te durven experimenteren en vooral dus ook fouten 
te maken. Want daar zit de grootste drempel, niet alleen in Almere maar bij 
gemeenten in het algemeen. Men wil graag innovatief zijn, maar er is angst om 
fouten te maken. Soms is die angst terecht en word je ook echt afgerekend op 
fouten. De dynamiek is er vaak een van jezelf indekken. Dat moet radicaal anders, 
wil je ooit echt iets veranderen.

Dat betekent dat je moet accepteren dat dingen soms niet lukken en dat dat 
niet erg is. Dat hoort erbij als je nieuwe dingen gaat uitproberen. Je doet dingen 
natuurlijk wel heel bewust, je probeert niet zomaar wat, maar innovaties moeten 
getest worden en verbeterd en aangescherpt en dat gaat niet zonder af en toe te 
mislukken. Almere zou zich als onderdeel van de groen & tech claim ook bereid 
moeten tonen om innovaties te testen en piloten in de stad als een living lab, 
bijvoorbeeld die eenpersoonsdrones. En succesvolle pilots ook echt door te laten 
ontwikkelen, het moet voorbij de kortdurende vrijblijvendheid. Op het moment dat 
je zo’n actieve en vooruitstrevende plek wordt, maak je je eigen toekomstdroom 
werkelijkheid en trek je daar ook weer interessante bedrijven mee aan. 

Het kan in Almere. Dat klopt wel inderdaad, maar het klopt ook niet. Nu Almere 
groter wordt, wordt ook de drang naar regelgeving sterker. Als je bijvoorbeeld 
naar Oosterwold kijkt, dat is te gek, maar er zijn daar ook weer heel veel regels 
juist. Dat zou wat vrijer moeten blijven, ruimte om echt te pionieren. De Floriade 
is ook echt een toonbeeld van pionieren, het is vernieuwend en bijzonder en we 
steken echt onze nek ermee uit, maar de controle ligt ook daar op de loer. Nu 
komt er weer een onderzoek en moeten we maar afwachten wat er gebeurt. 

De gemeente zou zich leaner moeten organiseren om sneller te kunnen 

een binding voelen en willen blijven wonen en werken. En dat jongeren hier over 
20 of 30 jaar willen studeren, omdat hun vader of moeder hier ook gestudeerd 
heeft en zo’n leuke tijd had. En de connecties tussen studentenverenigingen en 
bedrijfsleven kunnen ook ontzettend kansrijk zijn als het over werkgelegenheid 
gaat. Dat zijn bestaande netwerken die je alleen maar hoeft te koesteren en 
ondersteunen, je hoeft ze niet allemaal zelf te bouwen.

Er worden veel aanbevelingen gedaan over organisatie en samenwerking, niet 
alleen met het oog op economische ontwikkeling maar op allerlei vlakken. In 
hoofdstuk 6 van dit document wordt hier gericht meer aandacht aan besteed.

Durf te doen
Wanneer je als stad echt voor een duidelijke claim wilt gaan, moet je het 
natuurlijk wel echt gaan doen. Dit soort ambities met al hun innovaties worden 
alleen werkelijkheid als je er echt werk van maakt en ze daadwerkelijk gaat 
implementeren. En dat moet Almere echt gaan doen wil ze haar naam als pionier 
blijven waarmaken. De technologische ontwikkelingen zijn wereldwijd hetzelfde, 
maar de impact verschilt door de lokale actiebereidheid om het echt te doen. 
Het is belangrijk om goed te beseffen wat dat betekent. Je moet als stad lef 
hebben en risico’s durven nemen. Dit vraagt om het doorhakken van knopen op 
verschillende niveaus.

Je hebt de steun en samenwerking van de Provincie en het Rijk nodig om de claim 
op bijvoorbeeld groene technologie echt te pakken binnen de regio en het hele 
land en het van de grond te trekken en duurzaam te borgen. Dan kun je je er 
ook internationaal krachtig mee profileren naar het bedrijfsleven. Deze kans (het 
Handelingsperspectief) moet Almere dus echt pakken. 
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schakelen, maar vooral om echt dingen te doen. De stroperigheid moet eruit. De 
wereld verandert te snel, we moeten vertrouwen op wat we hebben neergezet 
en ‘altijd openblijven tijdens de verbouwing’. Blijven doorgaan en bijsturen waar 
nodig, terwijl je bezig bent.

De huidige COVID-crisis moeten we echt aangrijpen om niet in de angstreflex te 
schieten, maar hier vol op door te pakken. Dit heeft ook voor een groot deel met 
de gemeentelijke organisatie te maken. De gemeente is zo groot geworden, daar 
moet het pionieren en uitproberen eigenlijk opnieuw intern indalen. Het pionieren 
zit hem nu eigenlijk alleen in het ontwikkelen van nieuwe woonwijken, daarbuiten 
zit er juist veel voorzichtigheid en terughoudendheid in de organisatie. Maar dat 
durven doen en gaan is wel essentieel voor de pioniersgeest in de stad. 

De visievorming en organisatie in Almere lijken vooralsnog behoorlijk 
instrumenteel: het gaat over bouw en aantallen, groen en infrastructuur. En 
het gaat veel over beheer. Maar de echt grote veranderingen waar we het nu 
over hebben, vereisen visie en lef en daarvoor heb je bezieling nodig. Mensen 
veranderen alleen vanuit intrinsieke motivatie. Dat geldt voor burgers, maar zeker 
ook voor ambtenaren. Zij moeten, behalve in bewegingsvrijheid gegarandeerd 
door sterk en verantwoordelijk leiderschap, ook spiritueel geraakt worden. Echt 
voelen dat ze het verschil kunnen maken, dat het aantrekkelijk is om te veranderen 
en dingen uit te proberen. Dat zal leiden tot implementatie, niet omdat het uit een 
rapport komt maar omdat het van binnenuit komt.

Het helpt ook om het echt heel leuk te maken. Als pionier is Almere de speel- 
en proeftuin voor nieuwe dingen, op alle vlakken. Steek het vooral ook lekker 
groots en pompeus in. Vier je successen en ook je mislukkingen af en toe, die 
transparantie lucht op. Test iets in het klein en als het werkt: gaan! Vertrouwen 
geven en opschalen. Doen. Hier kan het, maar het moet ook. Eigenlijk kunnen we 
al niet meer terug. Willen we echt iets goeds neerzetten, moeten we doorzetten.
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natuurlijke ruimte voor belangrijke gespreksonderwerpen. In de pauze van een 
voetbalwedstrijd een paar jaar geleden bijvoorbeeld ontstonden belangrijke 
gesprekken. De teams waren heel multi-cultureel met ook veel vluchtelingen. 
Op een gegeven moment ontstonden er etnische spanningen tussen de teams. 
De Nederlandse kinderen begrepen niets van de toedracht en er ontstond een 
moeilijke situatie. Uiteindelijk hebben ze alles uitgepraat en hebben ze bewust 
gemixte teams gemaakt. 

In drie jaar tijd is er heel veel verbeterd. Een belangrijk voorbeeld van een activiteit 
is jongeren elkaars talenten laten benoemen en vertellen wat ze denken dat de 
ander allemaal zou kunnen worden. Het besef moet altijd eerst even doordringen 
dat niet iedereen profvoetballer kan worden, maar vervolgens ontstaan er 
mooie en positieve gesprekken. Je ziet jongeren echt opfleuren en groeien in 
zelfvertrouwen. Het besef en geloof dat ze veel kunnen worden in de toekomst is 
essentieel voor kinderen, het geeft hen opties en vertrouwen. Daarom moeten er 
zoveel mogelijk voorbeeldfiguren uit de wijk zelf worden betrokken. Binnen het 
netwerk kunnen oudere jongeren de jongere jongeren motiveren op hun eigen 
geloofwaardige manier. Zeker als hun ouders zelf geen hoogvliegers zijn (en ze 
zichzelf niet direct herkennen in hun docent op school), zijn positieve voorbeelden 
in de wijk van heel groot belang. 

Iedere jongere zou een coach/voorbeeldfiguur naast zich moeten hebben. Geen 
volwassenen, die kloof is te groot, maar juist andere jongeren die 3 a 4 jaar ouder 
zijn. Die zijn echt een paar stappen verder, maar nog niet zo ver dat ze zich 
niet meer kunnen vergelijken. Jongeren kunnen zich hieraan optrekken en zich 
tegelijk ook heel erg gezien en erkend voelen. Iemand naast je hebben die eerlijk 
is over zijn of haar eigen leven en keuzes en uitdagingen, maar die ook laat zien 
hoe je het kunt aanpakken is enorm waardevol. Veel jongeren missen dit soort 
gesprekken.

We moeten als stad zorgen voor een goede humuslaag waarin dingen kunnen 
groeien en wortelschieten. En waarin de thuis- en gezinssituatie van de jeugd ook 

Breed stimuleren van talent
Er is in Almere veel aandacht voor jongeren en daar is iedereen positief over. 
Almere is een jonge stad en veel jonge Almeerders houden echt van hun stad. 
Waar volwassenen zich nog weleens willen verantwoorden waarom ze in Almere 
zijn gaan wonen, voelen veel jongeren een vanzelfsprekende trots op hun 
stad en op het feit dat ze Almeerder zijn. Bij sommige jongeren voel je dat het 
volwassen worden van de stad parallel loopt aan hun eigen volwassen worden 
en wanneer ze spreken over de toekomst van de stad, voel je een vergelijkbare 
verwachtingsvolle spanning. De mogelijkheden zijn nog eindeloos en mensen 
verheugen zich op wat er allemaal nog gaat komen.
 
Een waarschuwing daarbij klinkt echter in meerdere gesprekken door en dat is dat 
er hier wel een tweedeling op de loer ligt. Aan de ene kant van het spectrum zien 
we een sterke focus op een steeds hoger opleidingsniveau en het studentenleven 
(vanuit de ambitie gedacht) en aan de andere kant zien we een sterke focus op 
hulpverlening (vanuit het probleem gedacht). Er worden diverse ideeën gedeeld 
voor een krachtige en positieve aanpak die talenten in alle breedte en diversiteit 
stimuleert en iedere jongere ondersteunt in zijn of haar eigen uitdagingen en 
ambities.

Om te beginnen heeft jongerenwerk daarin een veel positievere insteek. Het 
gaat niet om het aanpakken van problemen, maar om het ontwikkelen van 
talenten. Verveling is een belangrijk issue in de wijk. Jongeren hebben dingen 
nodig om te kunnen doen buitenshuis waar ze hun ei in kwijt kunnen, talent 
kunnen ontwikkelen en elkaar kunnen ontmoeten op een positieve manier. De 
behoefte is erg groot. Anders gaan ze op straat hangen en krijg je bijbehorende 
problemen. Skillz Garden in Haven bijvoorbeeld helpt ontzettend, het wordt actief 
gebruikt. Jongeren moeten echt actief betrokken worden en vooral ook serieus 
genomen in hun behoeften en hun talenten. Juist tijdens activiteiten ontstaat 
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bevolking. Het is nu echt een stad van middelmaat, tegen de ondergrens aan. 
Er zijn hier weinig vrije geesten en een nieuw iconisch museum kan dan juist 
erg intimiderend zijn. Een ander speerpunt is sport. We hebben om te beginnen 
goede gyms nodig die -heel belangrijk- tot laat open zijn. Jongeren hebben dit 
soort plekken nodig om terecht te kunnen, vooral als het thuis niet fijn is hebben 
ze een veilige plek nodig om niet op straat te hangen. De Skillz Garden is een heel 
positieve impuls en geeft veel levendigheid.

En zo’n speerpunt staat nooit op zichzelf, maar het vormt een haakje voor een 
veel meer holistische ondersteuning die daarom heen gebouwd kan worden. 
Sport bijvoorbeeld is voor velen een cruciale vorm van empowerment. Voor een 
jongetje dat barst van de energie is sporten een manier om stoom af te blazen 
en later wordt het een vehikel voor discipline, zelfontwikkeling en zelfvertrouwen. 
De droom die wordt geschetst gaat over holistische ontmoetingsplekken in de 
stad waar alles draait om jezelf te kunnen ontwikkelen tot de allerbeste versie 
van jezelf. Sport kan het uitgangspunt zijn, maar terwijl je beweegt en je fysieke 
vaardigheden traint kom je met elkaar in gesprek. Je bespreekt je problemen en 
onzekerheden en hebt volop voorbeelden en rolmodellen om je heen die net wat 
ouder zijn dan jij maar ook herkenbaar en misschien wel dezelfde dingen als jij 
hebben meegemaakt. Vanuit een positieve insteek, motivatie en complimenten 
bouw je doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen, maar ontwikkel je ook een 
sterker beeld van wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Er is idealiter ook een 
restaurant en keuken met allemaal gezonde dingen. Gezond leven wordt holistisch 
benaderd en dit zijn ook allemaal plekken die open staan om werkervaring op te 
doen en te zien wat dat werk inhoudt. Sommigen raken wellicht geïnspireerd om 
extra hard te gaan leren op school of juist om te gaan bodybuilden en anderen 
vinden het leuk om te koken, brood te bakken of zich met de administratie bezig 
te houden. Of om praatjes te maken met de verschillende mensen. Het is een plek 
waar het vanzelfsprekend is dat je ertoe doet, dat jouw talent belangrijk is, dat je 
overal van kunt leren en dat iedereen een rolmodel kan zijn voor iemand anders. 
Het kan zeker ook gelinkt zijn aan de gewone scholen, het kan iedere leerling een 
boost geven. We maken de cyclus rond als het ware door als vanzelfsprekend een 

een essentieel onderdeel is. Daar moeten we wat mee durven doen, dan kunnen 
we gaan floreren als stad zonder dat er hele groepen achterblijven.

Zoek de oplossingen dichtbij, gewoon in het dagelijks leven zoals het zich 
nu al voltrekt en geef het net een beetje extra. Zo kan eigenlijk iedereen een 
jongerenwerker zijn, omdat het idee van zelfontwikkeling en rolmodellen zo 
wijdverspreid is. De bakker kan ook een jongerenwerker zijn, omdat zijn voelsprieten 
aan staan en hij het herkent als een klein jongetje met veel interesse kijkt naar 
hoe hij brood bakt. Misschien kan het jongetje een keer komen kijken of helpen 
op woensdagmiddag en geeft het hem een cruciale ervaring. En een luisterend 
oor, want het helpt als jongeren een luisterend oor op veel verschillende plekken 
kunnen vinden en daarmee ook veel verschillende soorten feedback, advies en 
referenties krijgen. Het is de bewuste en positieve aandacht geven aan elkaar, het 
goede voorbeeld geven en het eigen talent achter ieder kind zien, ook als het kind 
probleemgedrag vertoont. Veel jongeren missen goede gesprekken met mensen 
die hen echt zien, talenten herkennen, opties bieden en zelfvertrouwen geven. 
Veel talent komt er niet uit nu, wat juist tot frustratie kan leiden. Denk na over 
hoeveel problemen je kunt oplossen als je jongeren echt integraal stimuleert en 
begeleidt om de beste versie van zichzelf te worden.

Op deze manier kan jongerenwerk veel meer talentontwikkeling oppakken. 
Zouden we online cursussen kunnen gaan aanbieden, bijvoorbeeld aansluitend 
bij de talenten en beroepen uit de eerdergenoemde complimentensessies? Zo 
blijft dat niet alleen bij een vrijblijvend compliment, maar kunnen jongeren echt 
een brede reeks talks en cursussen tot zich nemen in hun eigen vertrouwde 
en laagdrempelige setting en zichzelf zo doorontwikkelen en zelfvertrouwen 
opbouwen. 

Een onderdeel dat hierin ook wordt genoemd is kunsteducatie. Het cultureel 
bewustzijn in Almere is laag. De mensen in de stad, niet alleen jongeren overigens, 
kunnen nog veel beter leren om naar de stad te kijken en het bijzondere ervan 
in te zien. We moeten de drempel voor cultuur juist verlagen voor de eigen 
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juist ook met het bedrijfsleven en kunst en cultuur zou enorm helpen. Scholen 
spelen ook een belangrijke rol in het tegengaan van segregatie. Daar zitten alle 
jongeren toch al met elkaar in de klas. Kunnen we van daaruit niet veel meer met 
hen in gesprek over wat zij graag willen? Hoe zij graag willen samenleven? Zij 
moeten het toch gaan doen straks in de toekomst. 

Denk vanuit de jongere
Deze toekomst vraagt om integraal samenwerken. Dit kan niet alleen vanuit het 
jongerenwerk worden opgepakt, daarvoor is de taakopvatting met bijbehorend 
budget nu te beperkt. Het moet ook voor bedrijven heel logisch worden om hieraan 
mee te doen, ze kunnen er klanten winnen en talent als nieuwe medewerkers. Het 
gaat veel meer om het slim verbinden van allerlei zaken dan om het verzinnen van 
iets totaal nieuws. Alle ingrediënten zijn er in feite al. Het vraagt samenwerking, 
maar ook positieve aandacht en vertrouwen in elkaar – met name in de jeugd. 

Alle organisaties die met jongeren werken zouden elkaar regelmatig moeten 
treffen en vanuit de jongeren denkend de taken verdelen in plaats van elkaar als 
concurrent te beschouwen. Veel organisaties zijn nu vooral met zichzelf en hun 
eigen voortbestaan bezig, ze moeten zich vaak ook jaarlijks verantwoorden. De 
jongvolwassene ondersteunen is iets geworden dat bedrijfsmatig wordt gedaan, 
de echte betrokkenheid bij het eindresultaat (dat het weer goed gaat met de 
persoon in kwestie) lijkt vervangen door het bedrijfsmatige resultaat (jaarverslagen 
en cijfers). Hulporganisaties zitten bovendien erg op hun eigen focus. Het gaat of 
om verslaving, of om schuld of om huisvesting. Het meer holistische en individuele 
maatwerk, waarbij iemand hier structurele ondersteuning nodig heeft en daar net 
even een zetje maar op een ander vlak weer prima gaat, zie je nauwelijks.

breder palet aan opties te bieden, alles is een plek om te leren en beter en meer 
jezelf te worden.

Almere heeft veel laagopgeleiden en ontwikkeling kost tijd. Je wilt de mensen hier 
hun eigen talenten laten ontdekken en ontwikkelen, zodat ze niet weggaan als ze 
echt iets willen en de stad juist denkt dat ze talent van buiten moeten aantrekken. 
Je wilt voorkomen dat de groei binnen de MRA voor een grote instroom van 
Amsterdammers zorgt die deze groep Almeerders gaat ‘weg gentrifyen’. Je wilt 
het eigen talent binnen de stad ondersteunen. Hier liggen ook kansen voor 
werkgelegenheid. Dit is nu te beperkt, maar er liggen – naast het aantrekken 
van bedrijven voor werkgelegenheid – enorme kansen in het stimuleren en 
laten groeien van ondernemerschap. Dit kan ook heel klein en lokaal in de 
buurt, wat ook de aantrekkelijkheid op straat verbetert. Er is nu veel leegstand 
in het centrum, winkels houden het niet vol en ook heel leuke horeca-concepten 
durven het niet aan. Ook daarom moeten we meer met studenten doen, zij 
vormen ook een nieuwe doelgroep als klant voor juist dit soort concepten. Een 
echt studentenleven – met een universiteit voor als je wilt doorstuderen – en met 
een gezellige binnenstad met leuke cafeetjes.

Voor dit soort holistische benaderingen heb je geschikte plekken nodig en goede 
samenwerking in de buurt. Schoolgebouwen kunnen ook voor een deel een 
publieksfunctie vervullen. Kinderen die het thuis niet fijn hebben, kunnen hier 
blijven hangen in een veilige omgeving met genoeg bezigheid en vermaak en ook 
een zekere sociale controle. Idealiter wordt dit een enorme sociale multifunctionele 
hub. Scholen kunnen dit facilitair ondersteunen, maar er is wel een ontzorgende 
organisatie nodig die dit echt trekt en aanjaagt. Het is een integraal verhaal wat 
vraagt om ontschotting in de gemeentelijke organisatie. Dit gaat niet alleen om 
armoede, jeugdzorg of onderwijs, maar om een zeer kansrijke combinatie van 
verschillende dingen. De school kan dan meedoen, maar hoeft niet alles zelf op 
te zetten. Dat is veel te kwetsbaar naast het volle pakket aan kerntaken. Scholen 
zijn een schakel in het geheel, een doorlopende samenwerking met gemeente, 
onderwijs, jeugdzorg en diverse maatschappelijke en religieuze organisaties, maar 
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Breed vangnet in de buurt
Een belangrijke zorg op school is de grote taalachterstand bij veel leerlingen. Dit 
begint natuurlijk al op de basissschool, maar de kloof loopt door in het voortgezet 
onderwijs – en daarna. Dat werkt ontzettend door in je stad. In het vinden van 
werk, maar ook in een gedeelde of ongedeelde samenleving. Een groot deel van 
Almere staat sociaal-economisch zwak, dat deel van de stad komt niet goed mee 
en is zeer kwetsbaar bij veranderingen op de arbeidsmarkt, zoals automatisering. 
En dat terwijl veel kinderen veel meer zouden kunnen dan ze nu halen. Dat ligt 
niet alleen bij het onderwijs natuurlijk. De school ziet leerlingen maar ongeveer 
24 uur per week. De invloed van thuis is gigantisch en als je ouders zelf weinig 
opleiding hebben gehad en/of de Nederlandse taal niet goed beheersen loopt 
de achterstand van een leerling vrijwel altijd op. Het gaat niet alleen om de 
taalbeheersing, maar ook om bijvoorbeeld ‘ontlezing’ en om het thuis gesteund 
en gemotiveerd worden om nieuwe dingen te leren, je best te doen en jezelf te 
ontwikkelen.

We kunnen als stad dan wel een hoger opleidingsniveau willen door HBO hierheen 
te halen, maar het gaat er ook om wat je daar allemaal omheen organiseert zodat 
jongeren die stap ook echt kunnen maken. Vaak zit het probleem niet in het 
kind zelf, die kan echt wel wat, maar de thuissituatie en sociale omgeving en het 
onderwijs moeten elkaar versterken. Dit is een complexe opgave op meerdere 
fronten. Het onderwijs doet haar uiterste best, maar het onderwijs in Nederland 
is toch wel gericht op de middenmoot. Als je iets extra wilt doen als school moet 
je hiervoor externe subsidies aanvragen. Dat zijn tijdsintensieve klussen die nog 
bovenop de volle agenda’s komen, daar zou je eigenlijk een paar extra fte voor 
nodig hebben. Daar moet je als school echt voor kiezen en dat maakt weer dat 
er een groot verschil tussen scholen ontstaat in wat zij aan projecten oppakken 
met hun leerlingen. 

We zitten eigenlijk gevangen in onze eigen systemen en daar worden echte 
mensen de dupe van. En de verantwoordelijkheid wordt vervolgens vaak bij 
deze mensen gelegd. Er wordt hen verweten dat ze zich niet aan het systeem 
kunnen aanpassen, terwijl het systeem er voor hen zou moeten zijn en zich om 
hen heen zou moeten plooien. Dit heeft ook met schaal te maken en met de 
bijbehorende flexibiliteit en snelheid van schakelen. De mens en zijn of haar 
vrijheid, ontwikkeling en levenspad is het uitgangspunt. Verbinding voelen en 
echt luisteren naar elkaars verhaal. En dan gericht ondersteuning bieden waar 
nodig (of doorleiden naar de juiste ondersteuning), en tegelijk ook erkennen en 
stimuleren waar het wel goed gaat, waar iemands kracht zit. Er is zoveel talent dat 
nu niet gezien wordt en tot bloei komt, omdat iemand het stempel probleemgeval 
krijgt en dat binnen het bestaande systeem moet gaan oplossen.

Het dagelijks leven wordt idealiter een groot en verbonden netwerk waar iedereen 
zich bewust is van zijn of haar voorbeeldrol en waar jongeren automatisch 
onderdeel van zijn, gezien worden als mens en worden doorgeleid op basis van 
hun talenten en behoeften. Ook als ze probleemgedrag vertonen. Dat is juist een 
reden om op zoek te gaan naar de reden van hun gedrag in plaats van hen te 
laten vallen. Uiteraard is het geen paradijs, mensen blijven mensen, maar er valt 
zoveel winst op zoveel vlakken te behalen wanneer jongeren niet buiten de boot 
vallen. Bedenk wat dit doet met de kosten voor criminaliteit, schuldhulpverlening, 
verslaving, et cetera.

De wijkteams worden ook genoemd. Dit wordt gezien als een fantastisch concept, 
hier zitten diverse organisaties in en ze zitten heel dicht op de mensen. Zij zouden 
ontzettend veel kunnen doen en heel snel kunnen schakelen, iets wat essentieel 
is bij bijvoorbeeld radicalisering. Maar het werkt totaal niet nu. Het is heel stroperig 
en hiërarchisch en mensen branden op. Hier zou je echt als metropool verschil 
kunnen maken, om als metropool een aantal dingen heel goed te regelen maar 
ook echt in de haarvaten van elke wijk te blijven zitten. Er zit nu veel onrust bij de 
wijkteams, maar ook nog veel dromen en ideeën. 
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op te bouwen.

Het zou goed zijn om een diverser palet aan docenten te hebben. Nu zijn veel 
docenten echt Almeerder en hebben soms een minder groot wereldbeeld, minder 
culturele bagage. Bij een grote stad, zoals Almere inmiddels is, past ook een 
doorontwikkeling in het onderwijs en de brede bagage die we onze scholieren 
meegeven. We zouden veel meer kunnen in samenwerking met kunst en cultuur, 
met de Floriade, et cetera. Men probeert al wel veel te doen en scholen hebben 
ook contact met bijvoorbeeld het Upcycle Centrum en de Floriade, maar dat zijn 
nu allemaal contacten die men zelf rechtstreeks opzet en onderhoudt en dat kost 
eigenlijk teveel tijd en energie naast de kerntaken.

Onderwijs wordt soms ervaren als een ondergeschoven kindje, met name het 
voortgezet onderwijs. Processen duren jaren en de investeringen gaan altijd 
naar de nieuwe stad. Daarom is de aandacht voor de doorontwikkeling van het 
bestaande belangrijk. Nu is vaak de enige manier om iets gedaan te krijgen in 
een verbetering van het onderwijs om het via de weg van armoedebestrijding 
te doen. Of een tijdje terug toen de onderwijskwaliteit als problematisch werd 
gerapporteerd. Het is altijd probleemgericht. Echter de urgentie vanuit de 
onderwijskwaliteit heeft wel een impuls gegeven aan creativiteit en denkruimte. 
Sowieso beseft men goed dat iedereen er echt het beste van maakt.

De komst van Windesheim is voor Almere een goede zet geweest. We kunnen 
ook echt trots zijn op hoe ver we al zijn als stad. Het is niet makkelijk om een 
hogeschool naar je stad te krijgen, dat gaat gepaard met een enorme investering. 
Het is zeer waarschijnlijk dat Almere de laatste stad is die dat nog is gelukt. Als 
je naar de demografie kijkt, zie je krimp. Veel hogescholen en universiteiten zijn 
gericht op lijfsbehoud en maken vooral een pas op de plaats. Een nieuwe vestiging 
starten is een veel te groot risico.

Almere zou een mix van hoog- en laagopgeleid moeten worden, waarin iedereen 
evenveel op waarde wordt geschat. Op Windesheim komt circa driekwart van de 

Er ligt ook een rol voor de gemeente om vanuit een meer brede en integrale 
leefbaarheid naar taal en scholing te kijken. De potentiele kosten en baten voor de 
samenleving zijn gigantisch, er staat veel op het spel. De vier grote steden worden 
genoemd als voorbeeld van een meer integrale aanpak, met name Rotterdam 
doet dit heel goed. Integraal en meerjarig en in een structurele samenwerking 
met scholen, universiteit, sociaal werk, gemeente, et cetera. Almere moet dit 
enerzijds nog ontwikkelen omdat het een jonge stad is, maar het komt ook omdat 
de sociale cohesie in Almere zwak is, er zijn slechts beperkt informele structuren, 
weinig plekken voor jongeren. Dat wordt allemaal wegbezuinigd. Als je op dit vlak 
iets wilt bereiken in Almere, dan merk je dat de stad ongezond is. Je krijgt er niks 
voor elkaar. Behalve als je op de golf van een nieuw mega-project zit, zoals nu 
bijvoorbeeld het aantrekken van een universiteit.

Onderwijs als visitekaartje
Onderwijs is een sleutelfactor in de samenleving in de stad en regio. Het zorgt 
voor zelfredzaamheid van mensen doordat ze werk kunnen vinden, fijn kunnen 
wonen en goed met elkaar kunnen samenleven. Het einddoel is een evenwichtige 
samenleving zonder tweespalt tussen haves en have-nots. 

Goede scholen met goede, moderne faciliteiten zijn een belangrijk criterium voor 
gezinnen om zich ergens te vestigen. De wachtlijsten zijn naast de huizencrisis een 
reden voor Amsterdammers om hier naartoe te komen. Maar dan moeten het wel 
goede scholen zijn die aanspreken, zowel qua gebouw als qua onderwijs. Daar 
zouden we ons enorm mee kunnen onderscheiden. Daar zit de toekomstdroom 
ook: een doorlopende onderwijsvernieuwing vanuit kansen. Geef scholen het 
vertrouwen om dingen op te zetten en uit te proberen, niet alleen per project maar 
voor de lange lijn. En geef docenten zo meer slagkracht om echt iets duurzaams 
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het bedrijfsleven in de stad en de regio. We hebben heel veel werk nodig voor de 
middenklasse, zodat zij kunnen wonen en werken in dezelfde stad. Wanneer dit 
ontbreekt, groeit de kwetsbaarheid bij het grote laagopgeleide deel van Almere, 
met zaken als angst en polarisatie als gevolg. 

Het valt op in dat kader dat het toekomstbeeld van Almere wat zonniger is in 
het HBO dan in het voortgezet onderwijs. Bij de een zit je (zolang het duurt) 
op de golf van vernieuwing waar Almere zo goed en bekend mee is. Nieuwe 
plannen en ontwikkelingen, bouwen, groeien, pionieren en omarmen van nieuwe 
ideeën. Grootse ambities. Iedereen zit vol energie en alles lijkt mogelijk, ook in 
het onderwijs. Het is sexy en spannend met veel persaandacht en internationale 
uitwisseling. Echter Almere is niet goed in het onderhouden en versterken van 
het bestaande. Zoveel er mogelijk is op die golf van een groot en nieuw project, 
zo moeilijk is het in het voortgezet onderwijs om zelfs maar kleine verbeteringen 
voor elkaar te krijgen. En dat terwijl zij vanuit het onderwijs echt de toekomst 
maken. Al die jonge mensen die hier worden klaargestoomd voor de toekomst, 
dat heeft een ontzettende impact op je stad. En toch wordt daar veel te weinig 
in geïnvesteerd, in geld en aandacht. Bekijk onderwijs integraal en vanuit kansen. 
Hoe kan het Almeerse onderwijs in het geheel echt heel goed en gaaf worden?

Innige relatie met arbeidsmarkt
Er is een gat tussen onderwijs en arbeidsmarkt, wat voor een groot deel een 
communicatieprobleem is. Scholen en docenten richten zich op het doceren 
en dat moet ook zo blijven, dat is een belangrijke focus. Echter je moet niet die 
docenten ook naar bedrijven laten gaan om te makelen. Ze spreken een andere 
taal en hebben een andere werkwijze. 

studenten uit Almere en de rest wel uit Flevoland. Mensen gaan wel echt voor de 
opleiding, vooral bij technische opleidingen is het vaak echt een bewuste keuze. 
De mix van verschillende opleidingsniveaus is juist iets om te omarmen. 
Studentenvereniging Bazinga! is opgezet vanuit Windesheim, maar is nadrukkelijk 
een open vereniging dus ook voor MBO-studenten. Dat is bijzonder en leuk. 
Het gaat erom dat je als student wordt ondersteund in je persoonlijke groei 
en professionaliteit. En je netwerk. En vaak zijn MBO- en HBO-studenten 
complementair in hun talenten en vaardigheden, dus het is ook professioneel een 
interessante mix. Sommige onderwijsinstellingen gaan al cross-overs met elkaar 
aan, zoals bijvoorbeeld Aeres en ROC, zodat studenten bredere kennis kunnen 
opdoen. Ze zien bijvoorbeeld een groeiende overlap tussen ecologie en infra en 
zo zijn er nog meer kansrijke koppelingen. Daar kun je gezamenlijk vakken en 
uitwisseling op programmeren.

Met een universiteit erbij trek je meer studenten. Wanneer ze er eenmaal zijn, 
wordt het steeds leuker en levendiger en gaan ze het groen en de ruimte ook 
vanzelf meer waarderen en blijven ze hangen. Het oude imago plakt al lang aan 
ons, terwijl mensen als ze er eenmaal wonen het hier heel fijn vinden. Wanneer 
door de woningdruk in Amsterdam sowieso meer mensen hierheen komen en 
blijven hangen, krijg je ook mond-op-mond reclame en gaat het vuurtje lopen. 
Daar zouden we slimmer op in moeten spelen. Dan krijg je een betere mix van 
bevolking, minder eentonig dan nu. En met nieuwe mensen komen nieuwe 
behoeften en komt er ook een ander aanbod van voorzieningen afgestemd op de 
meer diverse vraag. Dat is goed voor de samenleving.

Er wordt tegelijk ook met argusogen gekeken naar het idee om een universiteit 
naar Almere te halen. Dat is dan het volgende grote project waar alle aandacht en 
middelen naartoe gaan, terwijl de bestaande structuren dit zo ontzettend goed 
kunnen gebruiken en nodig hebben. Bovendien is het niet nodig, Almere kan haar 
als onderdeel van de Metropoolregio veel beter benutten door bijvoorbeeld een 
intensieve samenwerking aan te gaan met de VU en de UvA. Daarnaast zou het 
veel nuttiger zijn om in te zetten op een goede en structurele verbinding met 
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We hebben een meer doorlopend model met duurzame impact nodig Ten eerste 
zouden we kinderen al vanaf 8 jaar moeten betrekken. Een doorlopende leerlijn 
waarbij we regelmatig iets met de leerlingen ondernemen. Op het VMBO krijgen 
ze dan doorlopende coaching. Veel kinderen raken immers juist in de puberteit 
meer beïnvloed door sociale druk en stoer doen. 

De doorlopendheid zit hem ook in het direct in contact brengen met elkaar. 
Vanwege de Corona-crisis zat iedereen huis en werden ze gedwongen actief na 
te denken over hoe meer online middelen kunnen worden ingezet. Een online 
platform zou mooi zijn waar docenten, bedrijven en leerlingen elkaar rechtstreeks 
kunnen vinden en contact onderhouden. Het bereik van de communicatie 
wordt veel groter en je bouwt echt aan een structureel netwerk. Door ook 
sollicitatietrainingen meer bijdetijds te maken met bijvoorbeeld ook video te 
gebruiken, kunnen leerlingen ook echt stages en werkplekken vinden zo.

Er kan zoveel meer, er is zoveel talent op zoek naar werk en werk op zoek 
naar gemotiveerd talent. Ondernemers en stagiaires kunnen elkaar vaak nog 
niet vinden. De pool van stageplekken is daarom erg beperkt, het zijn steeds 
dezelfde bedrijven. Hierin kan de bedrijvenvereniging een veel grotere rol spelen. 
Zij hebben de connecties en spreken de taal en als scholen wat meer vrijheid 
hebben kunnen ze met deze samenwerking echt veel meer bereiken. Er kan veel 
gerichtere matchmaking ontstaan.

Veel afgestudeerden van Aeres (MBO) worden zzp-er. Op school willen ze hen 
al veel meer laten wennen aan het ondernemerschap en de maatschappelijke 
context waarbinnen ze gaan werken. Een van de dingen die hiervoor belangrijk 
is, is het maken van een hybride organisatie met docenten die voor een deel zelf 
ook in de praktijk werken. Dit draagt bij aan een scholing die beter aansluit bij de 
actuele praktijk en er ontstaan nieuwe verbindingen met de arbeidsmarkt.

Scholen willen ook graag meewerken aan zo’n doorlopende leerlijn en betere 
verbinding met de arbeidsmarkt. Echter om dit te kunnen doen, is er structurele 

Door leerlingen tijdens hun middelbare school een inkijkje te geven in de praktijk 
kunnen ze een meer gefundeerde beroepskeuze maken. Leerlingen krijgen zo 
een netwerk, zelfvertrouwen en een realistischer keuze qua beroepen. Men hoort 
vaak kinderen die thuis hebben gehoord dat economie studeren goed is, omdat 
je er een goed betaalde baan mee kunt krijgen. Dat een kantoorbaan sowieso 
goed is qua salaris en zekerheid. Echter ze staan er vaak niet bij stil dat je dan de 
hele dag achter de computer zit. Ze hebben een inkijkje nodig in de toekomst. 
Dit is vooral van belang als kinderen thuis niet veel hierover praten of wanneer 
ouders geen of juist een heel vastomlijnd beeld hebben. Ook docenten hebben 
vaak hun bias. Als een kind beweeglijk is of druk, is een docent sneller geneigd 
een lager advies te geven terwijl dat kind wellicht ontzettend getalenteerd of 
creatief is op een ander vlak. En dat dat misschien juist goed past bij bepaalde 
andere beroepen. Daarom hebben ook docenten meer en actueel inzicht in de 
praktijk nodig en de houdingen en vaardigheden waar nu behoefte aan is. Het 
is natuurlijk sowieso wel gek dat een kind al zo vroeg zijn of haar vakkenpakket 
moet kiezen en dus een richting voor de toekomst. Daar hebben ze echt meer 
begeleiding en constructieve voeding voor nodig. En heel belangrijk, vooral voor 
kinderen die dat thuis niet hebben: rolmodellen bij wie ze terecht kunnen, die ze 
vertrouwen en die hen kunnen stimuleren en verder helpen. Kinderen verdienen 
gelijke kansen en talent mag niet verloren gaan voor de toekomst omdat je het 
niet met je afkomst hebt getroffen.

Voor bedrijven is het juist interessant om de volgende generatie te ontmoeten 
en meer inzicht te krijgen in wat hen bezighoudt. Ze ontmoeten potentiele 
werknemers en heel belangrijk, ze maken zo kennis met een grotere diversiteit 
aan leerlingen als mensen. Veel bedrijven hebben hun eigen cultuur waar 
mensen best wel op elkaar lijken. Er zit toch onbewust veel discriminatie in het 
bedrijfsleven. Onbekend maakt onbemind en het helpt als er op luchtige wijze 
kan worden kennisgemaakt. Meerdere bedrijven zijn zich gaan beseffen hoeveel 
talent en potentieel er in die diversiteit zit naarmate ze de kinderen beter leerden 
kennen.
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samenwerking en financiering nodig, niet steeds eenmalige korte bijdragen. 
Meerjarenfinanciering voor organisaties op basis van duidelijke gezamenlijke 
doelen helpt daarbij. Dit kan dan worden aangevuld met financiering uit het 
bedrijfsleven. Pas op met duizend bloemen laten bloeien qua initiatieven, maar 
zorg juist voor gezamenlijk beleid en effectief inzetten van middelen.

Op school ligt nog een belangrijke andere basis. Namelijk het tegengaan van 
discriminatie op de arbeidsmarkt. Dat begint al bij de stage en komt vaak voor, men 
hoort het veel bij bijvoorbeeld de moskee. Het is voor een goede samenleving met 
elkaar een basisvoorwaarde dat iedereen goed zijn of haar leven kan opbouwen. 
Als het bij de stage en de eerste baan al misgaat, is het risico groot dat mensen in 
de onderlaag terecht komen. Dan kunnen ze zich geen woning in een goede wijk 
veroorloven en wordt het risico groter dat er allerlei andere problemen bij komen. 
Veel jongeren weten nu niet echt wat ze later willen worden. Dat is iets van alle 
culturen, maar in combinatie met discriminatie kan dat makkelijker voor een 
verkeerde afslag zorgen en gevaarlijke gevolgen hebben. Dit geldt voor jongens 
iets meer dan meisjes, meisjes weten doorgaans al veel vroeger wat ze willen 
worden en kunnen zo makkelijker op koers blijven.

Overigens geldt het belang van goede scholing en een goede verbinding met de 
arbeidsmarkt niet alleen voor jongeren. We blijven ons hele leven lang leren. Dat 
moet ook wel, want we moeten ons kunnen aanpassen aan de snel veranderende 
wereld om ons heen. Er zitten ongeveer 6000 mensen in de bijstand, nu iets 
minder even maar straks mogelijk juist weer meer door de Corona-crisis. Circa 
3000 zijn zware gevallen waarvan men eigenlijk niet weet wat ze ermee moeten. 
In de huidige structuren zoals de Participatiefabriek is maar heel beperkt plek, 
maar veel meer potentie. Het programma en de infrastructuur liggen er en de 
resultaten zijn er ook. Help juist dit soort structuren schalen en zorg voor goede 
en directe verbinding met andere organisaties, zodat we zoveel meer impact 
kunnen maken als stad waarin iedereen mee kan doen.
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Lekker leven in het groen
Over een ding zijn alle gesprekspartners het eens. In Almere is het heerlijk wonen. 
Het is rustig, ruim en groen en je bent overal zo in de natuur. Mensen zijn de natuur 
ook steeds meer gaan waarderen en hebben regelmatig hobby’s als wandelen en 
fietsen ontplooid. En er lopen vaak beesten rond, soms gewoon in je tuin, zeker 
als je bijvoorbeeld bij de Oostvaardersplassen woont. Het woord vakantiegevoel 
valt een paar keer, vooral van mensen die vanuit een grote stad hierheen zijn 
gekomen. Vaak is het iets wat hen erg is meegevallen, aangezien ze toch wel 
een negatief beeld hadden van Almere, maar vanwege de betaalbaarheid en de 
ruimte toch zijn gegaan. Voor sommigen was het echter een heel bewuste keuze, 
omdat ze gek zijn op watersport en buitenrecreatie.

De laatste tijd is de natuur in Almere enerzijds grootser en voornamer geworden 
en anderzijds ook vriendelijker en uitnodigender met goede fiets- en wandelpaden 
en ook kleinschalig groen. Er is meer diversiteit in groen en in bomen. En er is veel 
eetbaar groen, er wordt hier veel wildgeplukt. Het mooie is dat dat in alle culturen 
gebeurt. Mensen leren middels het wildplukken van elkaar. Sommige vruchten of 
noten worden door bepaalde culturen bijvoorbeeld veel vroeger geplukt, omdat 
ze op een heel andere manier in gerechten worden verwerkt. Dat is interessant.

Dat er zoveel ruimte in het groen is, maakt ook dat er theehuisjes en dergelijke 
kunnen komen. Er is ruimte voor recreatie, dat geeft het groen echt voelbare 
meerwaarde voor de mens. Vooral wanneer er kindjes komen en het dagelijks 
leven er sowieso anders uitziet, wordt het leven in Almere extra gewaardeerd. Het 
is echt een gezinsstad. Het is er rustig, comfortabel, veilig en overzichtelijk. Het is 
een praktische stad waar alles is en waar je overal wandelend of fietsend naartoe 
kunt. Voor (jonge) ouders is het ideaal en voor kinderen is het heerlijk om op te 
groeien.

Het groen is echt iets om te blijven koesteren in Almere, dat is echt de belangrijkste 
waarde. We moeten er wel voor zorgen dat het heel goed wordt onderhouden en 
dat het aantrekkelijk is. Nu met de quarantaine zie je bijvoorbeeld regelmatig 
mensen buiten zitten op een kleedje. Dat is leuk. Met name het groen in de stad 
zou veel meer een ontmoetingsplek kunnen zijn. Daarbuiten is het heerlijk als je 
alleen bent, maar voor in de stad wordt het Vondelpark als een mooi voorbeeld 
genoemd waar mensen het park echt gebruiken, waar jong en oud door elkaar 
zit. Je kunt hier in je eentje zitten en toch is er verbinding, het is een informele 
ontmoetingsplek. Zoiets zou Almere ook moeten hebben, niet per se hetzelfde in 
fysieke verschijningsvorm maar in gebruik en gevoel.

Juist al het groen maakt ons zo’n karakteristiek onderdeel van de metropool. 
Denk aan grote steden als Londen, daar heb je ook uitgestrekte groene gebieden 
binnen de metropool. Zo is Almere ook wel een beetje binnen de Metropoolregio 
Amsterdam. Heel eigen en toch een onderdeel van een groter geheel. Een goede 
fietsverbinding met Amsterdam voor de e-bike zou dit goed kunnen versterken.

Besteed wel veel aandacht aan biodiversiteit, dat is de grote opgave voor de 
toekomst. We moeten ons groen niet alleen vriendelijk voor mensen maken, 
maar ook voor een grote diversiteit aan beestjes. Dat wordt overigens ook weer 
erg gewaardeerd door mensen. Sommige gesprekspartners maken zich zorgen, 
omdat er de laatste tijd steeds minder beesten in hun tuin verschijnen terwijl 
daar vroeger echt regelmatig vossen en herten en hazen liepen. Die harmonie is 
waardevol voor iedereen.

Een duurzame leefomgeving
We kunnen alleen een leefbare omgeving blijven wanneer we de zeer urgente 
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transitie naar een fossiele brandstof onafhankelijk Flevoland op tijd kunnen 
bewerkstelligen. Dit door middel van duurzame energievoorziening en besparing 
op het energiegebruik. Er leven ernstige zorgen over het huidige trage tempo 
waarin de overheden deze overgang willen realiseren. Om de toekomst voor het 
nageslacht veilig te stellen zijn er katalysatoren nodig waarin ook de bewoners en 
bedrijven in Almere en Flevoland actief worden betrokken. Zij kunnen simpelweg 
meer snelheid maken.

We zien in Almere en Flevoland de opkomst van lokale energiecoöperaties zoals 
De Groene Reus en Almeerse Wind, waarin burgers gezamenlijk zonnepanelen 
aanschaffen of windmolens kopen. Als burger word je dus echt mede-eigenaar en 
profiteer je ook van je investering. Zo worden we als samenleving zelfredzamer 
en minder afhankelijk van andere (commerciële) energieproducenten en 
-leveranciers. Met hun lopende initiatieven voorzien deze coöperaties al een 
behoorlijk deel van de Almeerse huishoudens van stroom. De coöperaties staan 
open voor alle burgers om lid te worden en om zo steeds meer projecten te 
kunnen realiseren en impact te kunnen maken. Bovendien kunnen ze samen nog 
grotere projecten oppakken en echt alle Almeerse huishoudens van stroom gaan 
voorzien. 

Ook is het belangrijk om naast opwekken na te denken over hoe we omgaan 
met de pieken en dalen in stroom, ook door de seizoenen heen. Opslag is een 
interessante mogelijkheid, er wordt al hard aan gewerkt door verschillende 
leveranciers. Die batterijen zijn nu nog groot en duur en daardoor niet echt geschikt 
voor huishoudelijk gebruik, maar het schetst wel potentie voor de toekomst. 
En we moeten de hele economie elektrificeren, waaronder het transport. Die 
kunnen dan juist tijdens stroomproductiepieken opladen. Bedrijfsvoeringen en 
installaties bij bedrijven moeten allemaal worden omgezet van fossiel naar all-
electric. Overigens gaat het energieverbruik niet alleen om elektriciteit, maar 
ook om warmtebronnen zoals aardwarmte. Dat moeten we ook lokaal kunnen 
opwekken. 

Wat wel een echt belangrijke voorwaarde is en waar de overheid een belangrijke 
rol in speelt, samen met de netbeheerders, is het zorgen voor voldoende capaciteit 
van de elekticiteitsnetten. Als we gaan omschakelen naar elektrisch, zullen de 
netten op grote schaal moeten worden verzwaard in het hele land. Willen we dat 
op tijd op orde hebben, is daar snelle actie nodig.

Mozaïek van woonmilieus 
Almere wordt in sommige opzichten beschouwd als een complete stad. Alles is 
er. Vooral de jonge gesprekspartners zijn graag in het centrum met de mooie 
architectuur en slimme oplossingen. Men vindt het fijn om in een nieuwe stad te 
leven. Het biedt kansen, dynamiek en toekomst. En een skyline. Het is een mooie 
stad.

Het groen en water en de ruimte horen echt bij Almere en zijn ook van grote 
meerwaarde voor de metropool. We blijven echt de tuin van de metropool, met 
een grote en spannende variëteit aan woonmilieus, inclusief villawijken maar 
ook wijken waar we sociaal en vrije sector juist mixen. Dit principe van proef- en 
speeltuin zou de metropool ook groter moeten uitdragen, dat we in Almere ook 
een beetje gek mogen zijn en nieuwe, ongewone dingen uitproberen. 

De meerkernige opzet van Almere leent zich ervoor om dat nog veel verder 
uit te bouwen, niet alleen in de nieuwe maar ook in de bestaande wijken. De 
stad van de toekomst houdt rekening met de ontwikkeling van al haar mensen, 
met hun innerlijke leven. We bouwen onze steden nu op basis van systemen en 
modellen, terwijl het gaat over ons als mensen in alle levensfasen en wat voor 
ons wezenlijk is. Hoe kunnen we binnen dit mozaïek onze leefomgevingen nog 
meer toespitsen op de mensen die er leven en waar zij in hun levensfase behoefte 
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aan hebben? Kunnen we bijvoorbeeld buurten maken waar oudere mensen in 
hun laatste levensjaren zich rustig kunnen voorbereiden op hun heengaan. De 
levenskwaliteit is er zeer hoog, met heel veel natuur. Geurende bloemen en 
planten. Zodat ze heengaan in vrede, hoewel ze er waarschijnlijk juist ook langer 
van gaan leven. Een plek zonder al dat lawaai en gedoe. Het is natuurlijk niet 
verplicht om daar te gaan wonen. En geboorte hoort hier ook bij, leven en dood 
komen hier samen. Vrouwen kunnen hier in vrede hun kindje krijgen. Zonder 
gedoe, blauwe envelopen en incasso, dat heeft allemaal invloed op het kind. Hier 
kunnen ze mediteren, yoga, wandelen, zwemmen. Hier draait alles om rust en 
kwaliteit van leven.

Diversiteit en experiment wordt zeer gekoesterd. Dat is interessant aan Almere. 
Die pioniersrol waar steeds heel verschillende wijken worden ontwikkeld, dat is 
echt een blijvend iets. Het zit in de genen. We lopen voorop in de ontwikkelingen 
in woningbouwconcepten, dat is baanbrekend. Wij kunnen ons in Almere nog 
heel goed aanpassen aan nieuwe eisen en wensen vanuit de markt en de 
samenleving, ook qua bouw. We hebben daar nog ruimte voor. Blijf daarin wel 
echt het experiment en de vernieuwing opzoeken, het gebeurt niet vanzelf. Kijk 
bijvoorbeeld naar Tussen de Vaarten, daar is dat niet gebeurd. Er is niks mis mee, 
maar het is niets bijzonders en dat is eigenlijk zo zonde. Met bijzondere plekken 
trek je ook de mensen die daarbij horen.

De zelfbouw is heel fijn en bijzonder hier en het is heel toegankelijk. Ook expats 
bouwen hier hun eigen huis en blijven hier dus wonen. Zeker voor hen is de afstand 
tot de rest van de metropoolregio nihil, ze zijn vaak veel grotere afstanden gewend. 
Dat je zo dichtbij Amsterdam in alle vrijheid je eigen woondroom kunt realiseren 
is natuurlijk ongelooflijk, zeker in zulke extreme vrijheid als in Oosterwold. Dat 
getuigt echt van lef vanuit de stad. Die diversiteit in mensen en culturen moet 
zich wel ook gaan doorvertalen in gastvrijheid en bijvoorbeeld tweetaligheid van 
informatieborden en de website. En de internationale school is essentieel om 
kenniswerkers uit de hele wereld hier te houden. Dat soort stappen betekent ook 
dat we de bekrompenheid en de ‘NIMBY’ (‘Not In My Backyard’) voorbij moeten. 

We moeten een omgeving creëren die progressieve mensen aantrekt, waarin 
verandering en pionieren mogelijk blijft.

De regio groeit zo sterk, er is zoveel behoefte aan woningen in Almere zelf en 
de hele regio en je kunt hier ook echt nog grote aantallen bouwen. Pampus 
ontwikkelen is wat dat betreft ook heel logisch in verbinding met Amsterdam. 
Oosterwold wordt meer gezien in verbinding met het Gooi, Utrecht en Amersfoort. 
Bij de een hoort dan een IJmeerverbinding, bij de ander is de Stichtsebrug veel 
belangrijker. 

Bij uitbreidingen wil je dat pionieren vasthouden, zodat je een steeds diverser en 
interessanter palet aan wijken en woon- en leefmilieus houdt. Let er wel op dat het 
niet alleen gaat om prettig en praktisch wonen, maar ook om wat er om je heen 
gebeurt in die wijken. Vergeet de ‘return to the city ‘niet. Nu zijn wijken nog erg op 
wonen en op het prive-domein gericht, waardoor het een beetje een Vinex-gevoel 
krijgt. En een Vinex-wijk ligt nog tegen een bestaande stad aan, maar Almere is 
eigenlijk een grote Vinex-wijk. Voor de toekomst wil je de stedelijke leefkwaliteit 
die bij een volwassen stad hoort. In Duin wordt bijvoorbeeld al geprobeerd een 
balans daarin te vinden, suburbaan de hoogte in met toch een ontspannen en 
bijzonder woonmilieu. 

De oproep om bij nieuwe uitbreidingen meer stedelijke leefkwaliteit te realiseren 
richt zich ook op Pampus. Een gesprekspartner stelt voor om daar een veel 
groter stuk grond droog te leggen en echt een mooie stedelijke verbinding te 
maken met IJburg. Dit is veel efficiënter aangezien een IJmeer-verbinding een 
behoorlijke investering is. Een soort Nieuw Amsterdam kan hier herrijzen, met de 
gezellige sfeer en voorzieningen van de Amsterdamse binnenstad en met volop 
ruimte voor groen, watersport, haventjes en aanlegsteigers. Het beste van beide 
werelden eigenlijk, met slimme systemen en de nieuwste technologie. Dit is ook 
een reactie op Poort, wat toch wel weer de saaie eentonigheid heeft van een 
Vinex-wijk. Daar moeten we bij nieuwe wijken nog veel beter op gaan letten.
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We moeten heel goed opletten dat we geen belangrijke groepen overslaan 
met onze woningvoorraad. We moeten echt oppassen dat we de starters niet 
vergeten. Als we die als woondoelgroep overslaan, schieten we onszelf in onze 
voet. Er zijn momenteel veel te weinig woningen voor starters, zowel zelfstandig 
als begeleid, en de drempels zijn veel te hoog. Voor veel kwetsbare jongeren is 
(begeleid) op kamers wonen hun redding. Een veilige eigen plek is cruciaal, zeker 
op die leeftijd, en dat dreigt nu mis te gaan. Wanneer jongeren niet op zichzelf 
kunnen wonen en de spanningen thuis oplopen, gaat er een heel negatieve keten 
in werking: ’s avonds op straat hangen, op school niet meer kunnen concentreren 
en minder presteren, met verkeerde mensen in aanraking, drugs, schulden, 
criminaliteit, slechte invloed op broertjes en zusjes thuis, nog meer spanningen, 
verlies zelfvertrouwen en hoop op toekomst, depressies, et cetera. Een aantal 
mensen kan uit eigen ervaring vertellen dat een eigen kamer je redding kan zijn. 
Verscheidene vrienden zijn het bovengenoemde pad af gegleden en nu ziet men 
het in het jongerenwerk gebeuren bij de volgende generatie.

Dat geldt ook voor studenten. Ze hebben een opleiding en goede kansen en 
willen graag in Almere wonen, maar als ze geen woning vinden trekken ze weg. 
En het geldt voor nog meer groepen. De woningnood is groot, vooral als je weinig 
kapitaal hebt. Als er gebouwd wordt, is het te duur. Er is meer sociale woningbouw 
nodig, zowel voor gezinnen als voor mensen alleen. Er zijn veel echtscheidingen. 
Dat is echt een probleem. Nu vertrekken veel mensen uit Almere, omdat ze 
elders bij mensen zijn ingetrokken. Als experiment is Oosterwold erg interessant 
en er vallen ongetwijfeld veel lessen uit te trekken om elders in te zetten. Toch 
vindt men dat de dichtheden daar eigenlijk niet te verantwoorden zijn vanuit de 
woningnood en stedelijke ontwikkeling in de regio (noordelijke Randstad). 

Een toegankelijke woningmarkt in combinatie met het goed mee kunnen doen 
op school en op de arbeidsmarkt heeft ook veel goede dingen gebracht voor 
de integratie van verschillende culturen in Almere. Almere is zo’n jonge stad en 
veel jongeren van de derde generatie hebben in Nederland hun opleiding gehad 
en hadden het geld om meteen een woning in een nette wijk te kopen. Er was 

een soort gelijke start voor iedereen, waardoor de meeste wijken hier divers 
en gemengd zijn. Dat is echt anders in steden als Amsterdam en Rotterdam, 
waar hun ouders en grootouders zonder geld naartoe kwamen en met elkaar 
in de armste wijken belandden. Die segregatie moeten we in Almere absoluut 
voorkomen. Echter als we niets doen, zou dat wel kunnen gaan gebeuren. We 
kunnen absoluut niet achteroverleunen.

En hoe word je gezellig oud in Almere? Dit is iets wat speelt bij veel mensen 
die op leeftijd komen nu. Kun je met elkaar gaan wonen in een groep met 
gedeelde voorzieningen en gezamenlijke inkoop van zorg bijvoorbeeld? Alle 
basisvoorzieningen in Almere zijn goed om hier oud te worden, maar hoe creëer 
je met elkaar ruimte en gezelligheid? En zorg je voor doorstroming in de grote 
vrijstaande woningen, zodat jongere Almeerders ook hun wooncarrière kunnen 
maken. We hebben niet alleen appartementencomplexen nodig voor ouderen, 
maar juist dit soort kleinschalige collectieve oplossingen die heel mooi aan de 
rand van bestaande wijken kunnen, bereikbaar maar ook met veel rust en groen. 
Dit leeft heel erg, mensen willen dit graag en hebben dankzij hun wooncarrière 
vaak ook de middelen, zeker als ze hun grote woning verkopen. Echter ze 
hebben onvoldoende haakjes om dit echt op te pakken, daar moet je een half 
professionele ontwikkelaar voor zijn. Dit zou je veel laagdrempeliger moeten 
maken met duidelijke stappen die je moet nemen en waar je terecht kunt. En je 
moet je dan richten op een doelgroep niet ouder dan vijftig, want met dit soort 
plannen moet je tien jaar vooruitkijken. 

We moeten naast uitbreiden dus ook verdichten en gericht transformeren, maar 
ook daar moet je oog houden voor kwaliteit en vernieuwing. Het is belangrijk om 
niet de standaard blokkendozen hier neer te zetten, maar denk echt na over de 
identiteit van de stad en van de wijk in kwestie. Neem het mee in je tenders dat 
er iets moet worden gedaan met de identiteit van de stad of de wijk, bijvoorbeeld 
met de ligging op de zeebodem of het feit dat het de jongste stad van Nederland 
is. 
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Met de bestaande wijken wil je heel zorgvuldig omgaan, je wilt zeker woningen 
toevoegen maar veel kleinschaliger en met behoud van het groene en 
historische karakter, zoals bijvoorbeeld in Haven. Almere Buiten biedt weer 
andere mogelijkheden, daar zou je bijvoorbeeld voor de ouderen uit de buurt 
kleinschalige hofjes en andere collectieve woonvormen kunnen creëren met veel 
groen. Eenzaamheid is een probleem dat we veel signaleren bij mensen wanneer 
ze ouder worden en hun gezinssamenstelling verandert. Als je alleen woont, kun 
je beter in een kleinere woning zitten met meer ontmoeting en sociale activiteiten 
om je heen dan in een grote lege eengezinswoning in een woonwijk. Mensen 
willen vaak wel graag in de eigen buurt blijven waar hun netwerk ook is. Op deze 
manier kun je op wijkniveau nieuw aanbod creëren en heel lokaal doorstroming 
creëren in de eengezinswoningen, zonder dat iedereen naar een appartement 
in Stad hoeft te verhuizen. De Alliantie heeft een succesvol voorbeeld hiervan 
gerealiseerd waar ook echt de lokale doorstroming tot stand is gekomen.

Oude huizen gericht laten staan heeft ook een ander belangrijk positief effect. 
Almere heeft nu namelijk eigenlijk geen geschiedenis. Alles wordt steeds 
vernieuwd zodra het een beetje veroudert. En zo krijgt het ook nooit geschiedenis. 
Voor de mensen die hier geboren zijn, is het straks niet mogelijk terug te gaan 
naar de plekken van hun jeugd. Die zijn er dan niet meer. Almere verdient een 
geschiedenis met ook fysieke jeugdherinneringen. 

Verdicht het centrum
Vanuit de woningbouw ziet men vooral grootschalige verdichting voor zich in 
Centrum en bijvoorbeeld Poort. Het aanbod moet veel meer divers met vooral 
meer kleinere appartementen voor starters, die komen nu niet aan bod. Ook 
in Poort zijn het toch weer veel eengezinswoningen. En dat terwijl veel jonge 

mensen die sinds hun studie uit Almere zijn vertrokken heel graag in Almere 
zouden willen wonen, maar er zijn gewoon geen appartementen beschikbaar. Of 
het zijn grote en dure appartementen en die mensen zoeken juist iets kleins.

Almere Stad moet je echt stevig verdichten. Daar moeten en kunnen veel meer 
woningen bij en dan vooral kleine appartementen voor studenten, starters en 
senioren. Veel studenten komen uit Almere of directe omgeving en wonen nog 
thuis. Grofweg ziet men twee scenario’s. Of ze blijven thuis wonen tijdens hun 
studie, gaan daarna weg om een leven op te bouwen en komen dan terug om 
een gezin te stichten in een ruime woning. Dat patroon is nu lastiger door de 
wooncrisis en de vraag is of ze dan nog wel reden hebben om terug te komen. 
De andere optie is, met name bij kinderen die hier niet geboren zijn, dat ze zo 
snel mogelijk weg willen naar bijvoorbeeld Utrecht of Amsterdam. Het is hier 
simpelweg niet leuk genoeg. 

Bij deze groepen is de vraag heel dringend en zij brengen ook de stedelijke 
levensstijl met zich mee die zich voor een groter deel buiten de deur afspeelt. 
Ze nemen genoegen met een kleinere woning, maar hechten veel meer waarde 
aan wat er allemaal gebeurt in de omgeving. Daar hoort een levendige openbare 
ruimte bij, overdag en ’s avonds, en een ander palet aan voorzieningen, zoals 
horeca en cultuur. Doe dit juist rondom de stations, dat brengt daarmee ook 
levendigheid en sociale veiligheid in de avond met zich mee. 

Het centrum is de plek voor jeugdigheid, creativiteit en energie. Daar gebeuren 
heel veel dingen en is het soms ook rumoeriger. Hier worden dingen gebouwd en 
afgebroken. Hier leeft ambitie en draait de economie ook intensiever. Denk aan 
de creatieve plekken in Berlijn. Daar kunnen gekke dingen gebeuren en dat mag 
ook. Je moet je jeugdigheid ook goed kunnen uitleven en daarmee kanaliseren. 

Om in het centrum echt een geschikte leefomgeving voor studenten en starters 
te creëren, moet je wel beginnen met een paar grotere projecten met body en 
waarin je echt een sfeer kunt neerzetten met fijne tuinen en ontmoetingsplekken 
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en passende voorzieningen. Want anders kan die sfeer je makkelijk ontglippen 
en dan lukt het niet. Dan worden het losse geïsoleerde woongebouwen zonder 
impact op hun omgeving. Want waarom wordt IJburg nou IJburg en Poort Poort? 
De architectuur is hetzelfde en toch is IJburg een stedelijk gebied met een diverse 
bevolking en Poort veel meer eenheidsworst. Daar moet je dus heel goed en 
integraal naar kijken. 

Een verbreding met nieuwe doelgroepen in het centrum wordt toegejuicht. Ook 
wanneer er door de druk op de woningmarkt meer mensen vanuit Amsterdam 
deze kant op komen, dan komen er waarschijnlijk ook andere winkels, horeca 
en voorzieningen waar ook veel Almeerders behoefte aan hebben. Veel mensen 
van wie de kinderen uit huis zijn, zouden een appartement in centrum interessant 
vinden mits deze stedelijke kwaliteit er echt is. 

Verbijzonder elke wijk
De stad van de toekomst zou je kunnen zien als een cirkel, welke daarbinnen bestaat 
uit meerdere kleinere cirkels. Deze hebben allemaal een bepaalde autonomie. 
Deze autonomie bestaat uit de aanwezigheid van de basisvoorzieningen. Ons 
welzijn is immers gelieerd aan onze directe omgeving, we zijn ervan afhankelijk 
voor voedselvoorziening, water en zorg. De relatie met onze buren is belangrijk. 
Iedere cirkel heeft dus zaken als een kruidenier, zorgvoorziening, een school, et 
cetera. En woongemeenschappen natuurlijk, hoewel je best in de ene cirkel kunt 
wonen en in de andere werken. 
Wat bijzonder is aan Almere, is dat het de opzet van specifieke leefomgevingen 
per buurt in potentie al in zich draagt. Met veel afwisseling tussen groen en grijs. 
Het is zo mooi bedacht allemaal, maar we zien nu ook dat we daarna in oude 
reflexen zijn vervallen. We bouwen bij, we hebben woningnood, et cetera. En 

dat is ook heel begrijpelijk, maar we dreigen de kern zo te verliezen. Oosterwold 
is een interessant voorbeeld van een nieuwe cirkel, waar op kleine schaal iets 
heel eigens wordt uitgeprobeerd met elkaar. Het enige is dat dit dan wel weer 
helemaal op zichzelf staat en minder met de rest van de stad te maken heeft. Je 
zou heel goed met de verschillende mensen kunnen gaan nadenken hoe we de 
verschillende wijken of cirkels kunnen gaan specificeren – complementair aan 
elkaar - en welke duurzame en complementaire economieën daar dan bij horen. 
Een balans tussen autonomie en zelfredzaamheid op kleine schaal en overzicht 
en uitwisseling op overkoepelende schaal. 

We moeten daarbij dus wel heel gericht kiezen. Het centrum mag echt flink 
stedelijker en energieker, terwijl de andere wijken juist hun eigen karakter verder 
kunnen versterken. In een wijk is er misschien juist heel veel natuur en is er plek 
om tot rust te komen, te ont-stressen en herstellen. Je hoort de vogels, er zijn 
fonteinen, het is autoluw. Er is therapie met muziek en kunst. De condities zijn 
optimaal voor rust en herstel. Belangrijk is te beseffen dat onze welvaart in eerste 
instantie gaat over welzijn. En welzijn krijg je als je veilig bent en psychisch gezond 
kunt zijn. Dat is de basis en van daaruit kan iedereen bepalen wat welvaart dan 
voor hem of haar betekent. 

De grootste uitdaging ligt in de wijken zoals Buiten en Haven. Hoe houden we 
daar een fijn leefklimaat? We hebben daar, ook rond de stations, een overschot 
aan detailhandel en dus veel leegstand. Durf nou te kiezen en verklein het 
aanbod daar rigoureus. Bouw daar juist woningen en benut het feit dat je daar 
meteen op een ov-knoop zit en dus heel snel in het centrum bent. Het centrum 
zal tegelijkertijd juist profiteren van meer klanten en minder concurrentie in de 
wijken. Zo stuur je het gebruik van de stad en benut je de unieke kwaliteit van het 
goede ov-netwerk hier. 

Juist in de bestaande wijken wil je dus heel zorgvuldig ingrijpen en diversifiëren, 
maar veel meer vanuit de bestaande bewoners, kwaliteiten en behoeften 
gedacht. Zo krijg je ook veel meer onderscheid tussen de verschillende wijken, ze 
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krijgen echt hun eigen mix en sfeer. Almere heeft nu eigenlijk geen eigen karakter 
of identiteit. ‘Alles kan in Almere’ heeft er een beetje voor gezorgd dat er ook 
van alles is gebeurd, waardoor het een beetje generiek is geworden met grote 
uitgestrekte woonwijken. Het is geen bestemming waar je graag even naartoe 
wilt. Terwijl dat wel kan. 

Per wijk kun je dan verdichten op een eigen manier met oog voor het specifieke 
karakter van die wijk. Met meer kleine appartementen verjong je de wijken 
enerzijds en zorg je voor doorstroming van ouderen vanuit grote woningen naar 
een kleiner appartement anderzijds. Je hebt daar ook veel minder parkeren nodig. 
Door het woningaanbod en karakter per wijk te specificeren versterk je de allure 
van het woonmilieu en trek je er heel eigen doelgroepen mee aan. Vervolgens 
krijg je dan ook veel meer specificiteit en fijnmazigheid in je voorzieningen per 
wijk. En daarmee wordt het weer leuker om ook eens een andere wijk in Almere 
te bezoeken, een beetje zoals in Berlijn waar elke wijk zijn eigen charme en 
bijzondere plekjes heeft. Nu doe je dat niet snel als je er niks te zoeken hebt.

Schaal interessante initiatieven in de stad op. Zet wat je in Oosterwold hebt 
gedaan veel breder door, met name ook in de bestaande stad. We moeten de 
bestaande stad herwaarderen, dan ligt daar een goudmijn voor interessante 
initiatieven op allerlei vlakken.

De wijkcentra zijn eigenlijk allemaal wel shabby en lelijk, alleen het stadshart is 
mooi. Terwijl Haven alles in zich heeft, er zitten ook al heel leuke winkeltjes en 
goede speciaalzaken, maar het ziet er niet uit. Je wordt er telkens weer verdrietig 
en daar moet je niet aan willen wennen. Maatwerk per wijk betekent in Haven iets 
heel anders dan in Buiten. Haven heeft echt enorme charme. Het is heel groen 
en heeft de prachtige ligging aan het water en heeft ook al een bepaalde historie, 
een historische kern en een dorpsgevoel. Het zou echt een moderne versie van 
een Zuiderzeestadje kunnen worden, met veel aandacht voor het water, goede 
en gezellige eettentjes aan het waterfront met kleine specifieke winkeltjes. Er is 
nu eigenlijk alleen maar heel goedkoop aanbod van met name ketens, terwijl je in 

een Zuiderzeestadje plezier beleeft aan het snuisteren, je wilt elk winkeltje in. Dat 
geeft juist ook kansen voor lokaal en creatief ondernemerschap. Modern maar 
tegelijk pittoresk en eigen. 

Haven leent zich ook voor veel meer ontmoetingsplekken binnen en buiten, juist 
ook informele rommelplekken, en met veel meer leven en gezelligheid buiten 
en aan het water, zoals in bijvoorbeeld Madrid. Dit kan heel klein en simpel, een 
bankje onder een afdakje waar een gesprek kan ontstaan. Een kleine buurtwinkel 
om de hoek. Dat maakt echt een buurt. Door gericht in te grijpen in elke wijk 
kun je ook zorgen voor veel meer diversiteit in de bevolking, zeker ook qua 
leeftijd. Je ziet aan de gemiddelde leeftijd in de wijk terug in welke volgorde de 
stad is gebouwd. Haven zit vol oude mensen en alle jongeren wonen in Poort, 
dat moet veel gemengder. Daarvoor is wel meer lef nodig en moet niet alleen 
naar de pioniers van het eerste uur worden geluisterd, zij willen vaak te letterlijk 
behouden wat er is. Er is meer mentale ruimte voor rigoureuze doorontwikkeling 
nodig. Anders verzuipen we met z’n allen in het ‘gewone’.

Zowel voor nieuwe als bestaande wijken klinkt een roep om wonen, werken en 
recreëren goed samen te brengen in de wijk. En een roep om sfeer en gezelligheid. 
We moeten het simpelweg veel gezelliger maken, vooral ook op straat, met veel 
meer geborgenheid met kleinere straatjes en mooie pleinen, misschien zelfs met 
fonteinen. En een echt mooi park en gebroken zichtlijnen in plaats van die lange 
rechte lijnen met eindeloze rijen van dezelfde huizen. 

Daarnaast is er behoefte aan meer sfeervolle en karakteristieke architectuur. 
Niet alleen in de vorm van experimentele zelfbouw en individuele woondromen, 
maar juist ook in fijne samenhangende buurten met veel baksteen en detail, 
zoals balkonnetjes. Echt een fijne omgeving die best een beetje rommelig mag 
zijn maar waarin je toch een duidelijke samenhang voelt. En die bovendien mooi 
veroudert. Niet met van die goedkope stenen die je veel in Almere ziet. Duin 
wordt meerdere keren als een positief voorbeeld genoemd.
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Een van de redenen waarom op het echte buurtniveau in Almere vaak de 
diversiteit ontbreekt, is het feit dat er geen witte vlekken zijn opengelaten. Het 
zijn eigenlijk geen echte buurten, maar een aaneengesloten verzameling huizen. 
Het is veel te monotoon, daar moet je als stad echt vanaf. Ook Oosterwold valt 
wat dat betreft tegen. Ook hier zijn geen witte vlekken opengelaten. Alle grond is 
aansluitend uitgegeven en staat vol met eengezinswoningen, er is niet eens echte 
openbare ruimte. Alles is vol en geordend op een niet fijnmazig genoeg raster, je 
kunt er niks meer aan veranderen.  

Allereerst zou je bij nieuw te bouwen wijken en buurten meer witte vlekken 
moeten reserveren. Hier kan in de loop van de tijd specificiteit en diversiteit 
groeien op basis van de behoeften en ideeën van de mensen uit die wijken en 
buurten. Dat moeten wij niet vooraf al verzinnen en invullen. Daarnaast moet je 
ingrijpen in de bestaande wijken. De kernen van de stadsdelen moet je verdichten 
met woningen. Met name Buiten, Poort en Centrum kun je echt stevig verdichten. 
Zo speel je elders in de bestaande buurten stukken vrij die je als gemeente kunt 
opkopen om gericht iets weg te halen en ruimte te creëren voor verandering en 
ontmoeting. 

Deze nieuwe witte vlekken kun je dan aanbesteden op een andere manier. De 
eerste simpele basisregel is: het moet anders zijn dan wat er al is. Het maakt niet 
zoveel uit wat, maar wel mixed-use en niet alleen woningen. In de ene buurt is het 
misschien een cultureel centrum of sportgelegenheid en in de andere een kerk, een 
school of een bedrijfsverzamelgebouw, dat is allemaal prima. Veel meer werken 
in de buurt is sowieso positief. De tweede regel zou lokale voorrang moeten zijn, 
zodat je de buurt zelf een kans geeft dit in te vullen voordat er op voorhand externe 
ontwikkelaars op af komen. Denk bijvoorbeeld aan een clausule dat in het eerste 
jaar alleen initiatieven uit het betreffende postcodegebied mogen meedoen aan 
de aanbesteding, in het tweede jaar iedereen uit Almere en daarna gooi je het pas 
open. Je moet hier als gemeente het experiment mee aangaan. Denk daarvoor 
bijvoorbeeld aan de Molenbuurt. De vastgoedwaarden zijn hier laag. Koop als 
gemeente een deel op en bied het aan aan de buurt. Zo stimuleer je echt initiatief 

en collectiviteit in de buurt en je doorbreekt de eentonigheid die zoveel mensen 
tegenstaat in Almere. En je compenseert het elders door verdichting. Zo krijg je 
als gemeente een soort grondbank voor de buurten. Het is wel heel belangrijk dat 
je het als gemeente dan wel echt aan de buurt laat om deze plekken in te vullen. 
Je moet je er niet te veel mee bemoeien, maar vertrouwen geven en een stempel 
op de vergunning zetten. Je moet er niet een heel apparaat van maken die het 
zich te veel kan toe-eigenen. Er zijn nog meer ideeën hoe je dit kunt uitwerken en 
deze gesprekspartner zou er heel graag concreet mee aan de slag gaan.

Ontmoeting in eigen buurt
Als we naar de toekomst van de samenleving kijken, zien we iets interessants. De 
wereld is steeds kleiner geworden, doordat we steeds goedkoper konden gaan 
reizen. Echter het reizen hebben we ten koste van de aarde gedaan. De laatste 
tijd en met name in de huidige COVID-situatie zien we een herwaardering van de 
nabijheid. Beter een goede buur dan een verre vriend. Het persoonlijke contact 
en de energie die daarbij vrijkomt is niet te vervangen door onlinecommunicatie. 

We zien enerzijds dat economische ontwikkeling en technologische innovatie 
zich afspelen op mondiale schaal. Specialisatie, samenwerking en opschaling 
is mondiaal en de rol van automatisering neemt hierin toe. Hierin willen we als 
Almere onze rol claimen en daarmee onze stad en haar inwoners economische 
welvaart brengen. De verplaatsingen die daarbij horen worden steeds schoner 
door bijvoorbeeld de hyperloop. En steeds meer vervangen door geavanceerde 
virtuele middelen, we verplaatsen ons alleen nog fysiek op grote schaal wanneer 
dat echt nodig is – en dan alleen op een schone manier. En er blijft dan meer 
tijd over voor het echte samenleven en voor elkaar zorgen, in de eigen buurt. 
Dit wordt juist veel meer analoog. COVID laat ons weer zien dat we gelukkiger 
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zijn als we met elkaar in contact staan, als we oog voor elkaar hebben en voor 
elkaar kunnen zorgen. We gaan investeren in elkaar, in vrienden, de buurt, lokaal 
eten en lokale vrijetijd en ook vakanties. Onze wereld wordt dus groter en kleiner 
tegelijkertijd. En dat is eigenlijk prachtig.

Die nabijheid is iets wat we in de samenleving ook echt willen promoten en 
ondersteunen, juist ook in Almere. Dat betekent dat je alle functies bij elkaar in 
de buurt hebt, zodat je niet weg hoeft. Naast een groot economisch ecosysteem 
dat meedraait op mondiale schaal en dat heel erg over technologie gaat, heb je 
dus ook een veel fijnmaziger hyperlokale (buurt)economie waar het heel erg over 
mensen gaat. 

Het is voor velen heerlijk dat meestal alle basisvoorzieningen in de buurt zijn. 
Men kan met de kinderen lopend naar school, makkelijk boodschappen doen, het 
is prettig en veilig. Vooral in de oudere wijken waar mensen al heel lang wonen, 
zoals Stedenwijk, zijn er sociale structuren. Mensen hebben een hardloopclub, 
buren gaan bij elkaar op visite op de verjaardag en ze letten ook een beetje op 
elkaar nu een aantal van hen echt ouder aan het worden is. Zeker met Corona 
kwam dat sterk naar voren. 

De ene wijk nodigt uit tot samenleven en de ander helemaal niet. Haven nodigt uit, 
maar de seizoenenbuurt met lange rechte straten en weinig ontmoetingsplekken 
helemaal niet. Sociale cohesie is sowieso niet voldoende ingebouwd in de opzet 
van deze stad. Het is een probleem dat er wijken zonder cohesie zijn waar mensen 
makkelijk buiten de boot kunnen vallen. Buren komen niet even naar je vragen. 
We missen wat dat betreft een achterbuurt. Alles is keurig, maar daardoor zie 
je de problemen niet. Die zitten versnipperd door de stad en verstopt achter 
de voordeuren. In een achterbuurt weet je dat daar hulp en aandacht nodig is. 
Er is dan een gevoel van urgentie, van iets samen moeten fixen, waardoor er 
uiteindelijk emancipatie kan plaatsvinden. Dat kan nu niet. 

We hebben veel meer ontmoetingsplekken nodig, juist ook informeel en juist ook 

in die wijken die zo individualistisch zijn opgezet. Dat hoeft niet ingewikkeld te 
zijn, bouw gewoon her en der een huis om. En stimuleer zelfbeheer, niet alles 
institutionaliseren. We moeten naar een post-individualistische samenleving, 
welke veel meer collectief is. En dan nadrukkelijk niet collectief als in de oude 
verzuiling, maar een nieuwe vorm. Veel meer bottom-up. Een doorontwikkeling 
vanuit die individuele samenleving, omdat mensen zelf hebben ervaren dat dat 
niet werkt en het anders willen. We zien door de huidige beperkingen al een 
beweging en herwaardering voor nabijheid en verbondenheid met elkaar. Het 
is heel belangrijk dat we in de buurt meer naar elkaar omkijken. Dat we onze 
buren kennen en bij elkaar terecht kunnen voor hulp. Dat maakt deze COVID-
situatie ook maar eens duidelijk. Er ontstaan juist ook mooie dingen nu. Vanuit 
het Hulpadviespunt hebben schoolkinderen thuis kaartjes getekend en die zijn 
met een brief om hulp aan te bieden bij ouderen in de buurt in de brievenbus 
gedaan.

Ontmoetingsplekken zijn voor jongeren ook essentieel. Er zijn weinig plekken nu. 
In de zomer hangen ze buiten en in de winter bij elkaar thuis. Om uit te gaan 
pakken ze de trein naar Amsterdam. De openbare ruimte in Almere is prettig en 
vaak erg mooi opgeknapt de laatste tijd. Je kunt hier goed wandelen en fietsen, 
maar het is vaak verkeersruimte en niet echt verblijfsruimte. Plekken waar 
jongeren kunnen hangen zijn er onvoldoende, zowel binnen als buiten. Het zou 
zo mooi zijn als jongeren hun eigen hangclubs kunnen hebben.

Voor veel jongeren, is de sportschool een belangrijke sociale ontmoetingsplek. 
Een plek waar je je verhaal kwijt kunt en een luisterend oor, hart onder de riem 
of een motiverend voorbeeld kunt treffen. Juist met het oog op de huidige 
woningcrisis en de grote hoeveelheid jongeren die eigenlijk klem thuis zitten, zijn 
deze sociale plekken extra belangrijk. Sportplekken in de openbare ruimte zijn 
daarom cruciaal, omdat ze gratis zijn en daardoor laagdrempelig.

We hebben ook voldoende ontmoetingsplekken nodig waar mensen en jongeren 
van verschillende achtergronden elkaar kunnen ontmoeten op een natuurlijke 
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manier. Hier zouden kerken, moskeeën, buurthuizen en scholen echt samen 
op moeten trekken. Organisaties kunnen hun eigen ontmoetingsplekken deels 
openen voor de buurt met een breder programma van leuke activiteiten, of het 
nou gamen is voor jongeren of klaverjassen of biljarten voor ouderen. Dit soort 
laagdrempelige ontmoetingsplekken, waar je voor tien cent een kopje koffie 
kunt kopen en met je buren kunt praten, zijn essentieel voor sociale cohesie en 
informele netwerkvorming. Belangrijk is dat je hier helemaal geen nieuwe fysieke 
plekken voor nodig hebt, je hoeft alleen het programma een beetje om te buigen 
en open te stellen, bijvoorbeeld met kooklessen waar je actief lastig te bereiken 
doelgroepen voor uitnodigt en mensen met elkaar laat kennismaken op een 
luchtige manier.

In Almere Buiten wordt de Evenaar nog als fantastisch voorbeeld genoemd. Daar 
heb je een grote buitensportplek die heel goed wordt gebruikt. Het is echt een 
topplek voor jongeren met een heel leuke energieke sfeer. Sommige mensen 
vinden die jongeren misschien overlast geven, anderen vinden het wel levendig. 
Wat als een gemiste kans wordt ervaren op de Evenaar, is dat de horeca-paviljoens 
hier geen prettige verblijfshoreca bieden, maar eettentjes waar je vooral afhaalt. 
Het smoelt niet. Het eten is erg lekker, maar je zou daar nou ’s avonds wel even 
een drankje willen doen. Dat is echt een potentiele ontmoetingsplek voor veel 
meer mensen in de buurt. Een beetje zoals het Gifpark in Utrecht.

Niet alles hoeft prachtig te worden ontworpen overigens. Men houdt ook wel 
van een rommelig plekje hier en daar, dat geeft ook een gevoel van stedelijkheid 
en gelaagdheid door de tijd. Het is misschien niet zo zeer praktisch of top-
architectuur, maar wel heel geborgen en menselijk.

Fijn leven met elkaar 
Wat het leven in Almere ook interessant maakt, is dat er zo’n diverse gemeenschap 
woont. Wel leven er grote zorgen over de opkomst van extreemrechts en een 
groeiende spanning en segregatie in de samenleving. De basis ligt bij elkaar 
zien en elkaar een beetje tegemoetkomen. Het is essentieel dat bijvoorbeeld 
de moslimgemeenschap zorgt dat ze de Nederlandse taal en cultuur goed kent, 
net als de normen en waarden, en deze ook echt accepteert. Daarnaast zou de 
politiek een sterker statement moeten maken en zich echt uitspreken dat wij 
samen één maatschappij willen worden waar iedereen als volwaardig bij hoort. 
Er zijn al verscheidene programma’s en projecten om meer begrip en acceptatie 
te bevorderen. Een erg goed initiatief is de Vredesmars van het Huis van Vrede. 
Negentien verschillende organisaties zijn bij elkaar op bezoek gegaan en hebben 
allemaal informatie uitgewisseld. De deelnemers waren zeer enthousiast. 
Aanvankelijk stelden mensen bij de moskee alleen maar vragen over extremisme 
en beperkingen voor vrouwen. De vragen kwamen vooral uit angst, maar al 
snel ging het over de mooie dingen in hun cultuur. Het hielp echt om mensen 
een positiever beeld te geven van verschillende culturen en bewustzijn dat we 
allemaal gewone mensen zijn met wie je een gewoon gesprek kunt voeren. 

We moeten elkaar gaan vinden op verschillende manieren. Door het inhoudelijke 
gesprek aan te gaan en elkaar echt beter te leren begrijpen, maar zeker ook door 
gewoon leuke dingen samen te doen. Tijdens een gezellig uitje gaat het er niet 
om welke religie je aanhangt, dan ben je gewoon mensen onder elkaar en deel je 
misschien wel dezelfde hobby’s. Je hebt het allebei nodig. 

Sociale netwerken groeien nu toch wel vooral binnen de eigen cultuur, er 
is daar nauwelijks uitwisseling. Een uitzondering hierop is bijvoorbeeld de 
moestuinvereniging. Dit is een cultureel zeer diverse club. Het is juist de 
gezamenlijke en positieve interesse van het tuinieren die ons bindt en zorgt voor 
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wederzijdse interesse en begrip. Het is niet altijd makkelijk, je bent ineens buren 
met al die tuinen naast elkaar, dat botst weleens. De een heeft een rommelig 
tuintje waar ze voor de ontspanning komt, terwijl haar buurman een strak 
geordende productietuin draaiende houdt. Maar toch bindt het en wisselt men 
tips en ervaringen met elkaar uit.

Die gedeelde interesse en overtuiging zie je ook terug bij een organisatie als 
VMCA, maar dan op het vlak van hoe je om gaat met zorg voor je medemens. En 
hoe ga je als cultuur met ouderen om? Dat zijn zaken waarover veel uitwisseling 
plaatsvindt, deels uit noodzaak omdat er afspraken moeten worden gemaakt 
maar deels ook uit interesse om van elkaar te leren. De VMCA verbindt eigenlijk 
vanuit een heel normale alledaagse beleving, niet vanuit projecten maar gewoon 
van mens tot mens. Het is essentieel om die diverse afspiegeling en menselijkheid 
in de bredere samenleving te krijgen.

Het zou ook zo mooi zijn als we het harde onderscheid tussen jong en oud 
kunnen opheffen. Jong en oud zouden veel meer samen moeten komen, 
misschien ook wel juist samen op dezelfde plekken wonen. Er is wederzijds zoveel 
wijsheid, verwondering en energie waar enorm van elkaar geleerd en geïnspireerd 
kan worden. Beiden hebben soms behoefte aan rust en soms aan leven in de 
brouwerij, uiteraard zal de balans voor beide groepen wat verschillen. Maar 
een natuurlijke verbinding zou ook hier mensen in staat stellen om hun eigen 
persoonlijke ontwikkeling echt te kunnen uitleven, in plaats van binnen het hokje 
van senior of jonger vast te zitten. 

Er wordt een voorbeeld gedeeld van een evenement waarin bewust jong en oud 
werden samenbracht, in dit geval specifiek in de Surinaamse gemeenschap, en 
dat was fantastisch. In gesprekken hingen jongeren aan de lippen van de senioren 
die zoveel te vertellen hadden en de jongeren gaven dansles waar de senioren 
actief aan meededen – en zichtbaar intens van genoten. Misschien kunnen we 
daar wel iets leren in Almere en in heel Nederland. Er is daar zoveel warmte, 
gezamenlijkheid en levensvreugde. Hopelijk helpt COVID ons hierbij.
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Eigen plek binnen MRA
Almere Centrum kan echt een belangrijke rol spelen binnen de Metropool 
om de druk op Amsterdam te spreiden. Deels met wonen, maar ook met het 
toerisme. Juist bijzondere plekken als het Weerwater en de Esplanade moet je 
gaan uitlichten en hier kunnen ook hotels worden gerealiseerd. Wel moeten we 
echt het groene karakter behouden, ook in het centrum. Geijkte dingen helpen 
natuurlijk, zoals horeca, kunst, cultuur en hotellerie. Maar wat is de ambiance? 
Waarom blijven mensen hangen, wat maakt het leuk om rond te wandelen? Je 
zou de bestaande kwaliteiten veel beter kunnen uitnutten, zoals bijvoorbeeld het 
water. Almere kan echt een outdoor beleving worden met eigen stranden. Daar is 
nog veel terrein te winnen.

Eigenlijk kunnen we nog veel beter gebruik maken van Amsterdam en het feit 
dat we zo dichtbij elkaar liggen. We hoeven niet alles zelf te hebben. Het is zonde 
dat we ons steeds spiegelen aan Amsterdam. Dat doet geen recht aan beide. 
Amsterdam heeft een eigen dynamiek en Almere ook. En dat is prima, het mag 
juist naast elkaar bestaan. Er is genoeg kwalitatief aanbod in Almere, ook om 
mensen van buiten aan te trekken.

Vrijwel alle gesprekspartners houden echt van Almere. Dit is vooral opvallend bij 
de jonge mensen die hier zijn opgegroeid. Ze hebben hun familie en vrienden hier, 
het is makkelijk om te navigeren hier, je kunt er heerlijk fietsen zonder steeds voor 
het stoplicht te hoeven wachten, de bus rijdt op tijd, er is hier echt convenience. 
En je kunt dingen voor elkaar krijgen als je initiatieven wilt ontplooien of wilt 
ondernemen. En eerlijk is eerlijk, het is vlakbij Amsterdam. Voor hen is het heel 
normaal dat je met regelmaat even naar Amsterdam gaat om te lunchen of 
dineren. Wanneer er kindjes komen gebeurt dat minder vaak en bovendien is er 
steeds meer aanbod bijgekomen in Almere.

Echter probeer elkaar liever aan te vullen dan te concurreren. Op het gebied 
van cultuur bijvoorbeeld moet je echt niet willen concurreren, de beste artiesten 
komen nu eenmaal naar Amsterdam. Dan moet je geen twee concertgebouwen 
willen, maar gewoon accepteren dat mensen voor een goed concert naar 
Amsterdam gaan. Daar is niks mis mee. Hoewel men het in het dagelijks leven 
fijn vindt om niet te ver te hoeven reizen voor werk of sport, vindt men het 
doorgaans heel normaal om regelmatig in Amsterdam naar de Schouwburg of 
bijvoorbeeld het Van Goghmuseum te gaan. Wat dat betreft is de metropool in 
potentie een logisch samenhangend geheel. En dat geld voor een nieuw museum 
kunnen we echt beter stoppen in een goed ecosysteem van innovatief onderwijs 
en werkgelegenheid. Of in het verder versterken van het culturele aanbod met 
bestaande partijen. Er gaat heel veel geld in een nieuw museum zitten, praat in 
plaats daarvan met de bestaande partijen over hoe ze samen tot nieuwe impulsen 
kunnen komen. Dit is echt een typische vlucht voorwaarts van Almere, steeds 
de aandacht verleggen naar het volgende mega-project. Bovendien is het echt 
gericht op het aantrekken van mensen van buiten, terwijl er juist bij de bestaande 
bevolking zoveel te winnen is.

Een hoogstedelijk centrum
Centraal Almere wordt nog meer de blikvanger van de hele stad. Men heeft 
het centrum de laatste tijd steeds mooier zien geworden. Het heeft allure met 
een skyline en bijzondere, vooruitstrevende architectuur met een rijkdom aan 
vormen en materialen. Er komen ook vaak groepen op excursie, het is echt een 
openluchtmuseum. Almere zou echt een stedelijk centrum verdienen met een 
spectaculaire skyline aan het Weerwater. Zoals New York een beetje. Almere 
zou ook echt een vette skyline moeten hebben, daar verheugt men zich echt op. 
Veel hoogbouw is sowieso nodig om aan de enorme woningbehoefte te voldoen, 
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vooral voor studenten en starters. We moeten bij alles wat we toevoegen aan 
bebouwing veel aandacht besteden aan de architectuur. Die moet echt bijzonder 
blijven als identiteitsdrager. Benut de lege kavels daarvoor, die zijn ontzettend 
beeldbepalend voor je stad en skyline van de toekomst. Deze moeten echt voor 
herkenning gaan zorgen. Let daar ook op bij initiatieven uit de markt, wanneer je 
dergelijke eisen niet in een tender kunt verwerken. 

Wees daarnaast zuinig op wat je al hebt. In veel nieuwbouw zitten geen echt 
bijzondere details en weinig gevoel. Eigenlijk ook niet in het Stadhart, hoe 
spectaculair soms ook. In de oude passages vind je wel bijzondere plekken met 
constructieve details en aan beide kanten ramen en dergelijke. Dat bijzondere 
moet ook een beetje groeien, soms juist door te verouderen. Wat dat betreft 
hebben de Passages misschien wel de meeste potentie om echt een levendige 
plek te worden, juist omdat het oude gebouwen zijn.

Uiteraard moeten er meer bewoners en meer horeca bij komen. Ook zou het 
goed zijn om hoogwaardige kantoren aan te trekken, zodat je echt een levendige 
binnenstad krijgt voor de hele stad. Gelukkig wordt er nu veel aandacht aan de 
openbare ruimte besteed. De vernieuwing van de Esplanade is heel belangrijk, 
dat was zo’n onaantrekkelijk stuk op zo’n beeldbepalende plek. Het was ook 
een drempel om bij het KAF te komen. Nu wordt het echt een fantastisch 
verblijfsgebied. De negen-pleinen-strategie is fantastisch, hiermee creëer 
je echt plekken met een eigen identiteit waar je straks lekker uit eten kan 
bijvoorbeeld. De stationsomgeving is ook heel belangrijk, dat kan veel groener 
en meer uitnodigend. Ook rondom Places2Work zitten wat vervelende plekken 
met veel verslaafden. Wanneer men zakelijk bezoek ontvangt krijgen ze er 
vaak opmerkingen over. Pak het gebied integraal aan en creëer geen voor- en 
achterkant. Tijdens Corona stonden er opeens terrassen op het Stadhuisplein, dat 
was zo gezellig. Waarom niet altijd? Het is er altijd zo kaal. Het kan allemaal zoveel 
uitnodigender en gezelliger.

Het winkelcentrum is nu eigenlijk te groot. De wereld verandert, mensen kopen 

meer online. We moeten het centrum verkleinen, althans het traditionele aanbod 
van retail. Daaromheen willen we juist meer woningen, juist ook voor mensen die 
stedelijkheid waarderen en er een dito levensstijl op na houden. Zij zullen vaker 
naar cafés en restaurants gaan, waardoor het voor horeca interessanter wordt 
maar ook voor de bioscoop bijvoorbeeld. Nu is het centrum uitgestorven in de 
avond, dan krijgt het echt levendigheid ook dan. 

Centraal Almere krijgt echt een rol als centraal winkelpunt voor Almere en voor 
de regio, met name het deel in Flevoland, vooral als het wegen- en ov-netwerk 
wordt uitgebreid. Wat lastig is in het huidige centrum, is dat zij ook voorzien in 
dagelijkse behoeften. Dit gebeurt namelijk ook in de buurtcentra, waardoor er veel 
concurrentie is. We moeten meer durven kiezen: in het centrum de traditionele 
retail aanpassen naar meer bijzondere dingen, zodat het echt een beleving wordt 
om hierheen te komen. De rest kun je dan gewoon in de eigen wijk doen. De 
supermarkten zullen verdwijnen uit het centrum, behalve bij het station. In plaats 
daarvan ontstaat er meer ruimte voor andere soort horeca en festivals. En een 
goede club, daarvoor moet je nu nog naar Amsterdam middenin de nacht.  

Als toekomstdroom voor het centrum wordt ook een soort openlucht-versie van 
het nieuwe Hoog Catharijne genoemd. Aanvankelijk dacht men: waarom gaan ze 
Hoog Catharijne in godsnaam vernieuwen? Maar het is zo goed geworden, met 
leuke horeca en plekken en pleinen. Zo ziet men het Stadshart wel voor zich in de 
toekomst. Natuurlijk zijn er dan wel meer nieuwe inwoners nodig met een ander 
uitgavenpatroon. 

De doelgroepen zullen wel een beetje hetzelfde blijven voorlopig, op termijn 
wellicht met meer mensen die vanuit Amsterdam hier komen wonen. En 
studenten, maar alleen als er voldoende woningen voor hen worden gerealiseerd. 
Een zakencentrum of iets dergelijks moet je niet per se willen. Bedrijven met 
hoogopgeleide functies hierheen trekken heeft niet zoveel zin. Hoogopgeleiden 
zijn bereid meer te reizen voor hun werk, dus de kans is groot dat zij gewoon 
in Amsterdam gaan of blijven wonen en gaan pendelen. Benut juist de 
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bedrijventerreinen in de stad, ook voor maakindustrie en productie.

Almere zou ook gedijen bij meer bezoekers en toeristen die het echt levendig 
maken. We kunnen meer profiteren van de pogingen van Amsterdam om juist het 
toerisme meer te spreiden. We hebben dan niet alleen maar dure hotels nodig, 
maar juist ook een echt goed hostel. Dan krijg je ook internationale studenten 
en backpackers en die brengen weer een andere sfeer en energie met zich mee. 
Dan kun je nog beter leuke avondhoreca draaien, ook voor de eigen studenten. 
Want het huidige aanbod is het allemaal net niet, maar het draagvlak is ook nog 
onvoldoende. Er begint al een klein beetje een studentencultuur te ontstaan, 
maar het is nog niks vergeleken met andere steden.

Een belangrijke trekker voor het centrum is het Weerwater. Het doet wat 
Scandinavisch aan om zoveel water en groen middenin je stad te hebben, het 
kan een beetje een Stockholm-achtige vibe krijgen met veel outdoor, wandelen, 
sporten, vuurtje stoken, et cetera, met dan die skyline op de achtergrond. Het 
kan echt spectaculair worden. Je moet het wel echt goed programmeren en 
beheren. Er is al een heel mooie start gemaakt, maar het kan nog beter en iets 
hipper. Het Weerwater wordt al actief gebruikt. In Almere is buiten sporten heel 
logisch. Mensen skeeleren regelmatig een rondje om het Weerwater. Dat is een 
mooie route, en het wordt steeds mooier. In dat kader verheugen mensen zich 
ook op de Floriade en dan met name op wat er ook na het evenement in de stad 
overblijft. Een fantastisch park met mooie woningen en een route waar je lekker 
door het groen kunt wandelen of skeeleren, maar waar misschien ook wel wat 
leuke restaurantjes aan het water zitten.

Over dertig of veertig jaar is het hier hopelijk zo gezellig, met een duidelijk eigen 
karakter, dat mensen hier naartoe komen als weekendtripje. Je kunt hier straks 
vast nog steeds fantastisch wonen, maar we moeten de stap nog zetten naar 
een echt leuke stad. De potentie is er zeker. We moeten het groen behouden en 
trekkers toevoegen, zodat daar weer leuke plekken met onder andere horeca 
omheen kunnen groeien.

Zoals in het eerste hoofdstuk ook al werd genoemd, liggen er ook kansen om 
aan het groene, duurzame karakter van Almere een leisure-component te 
koppelen en het centrum daar nog veel steviger op te programmeren. Dan kun 
je denken aan wellness, gezondheid en kuren. Zoals al die Duitse steden die met 
‘Bad …’ beginnen. Dit past heel goed bij lokaal en gezond eten, gezonde lucht 
en grondwater en vruchtbare aarde en al het groen en buitenleven. Reinheid en 
gezondheid, daar kun je ook een profiel omheen ontwikkelen met bijbehorende 
faciliteiten en accommodaties. 

Diversiteit en kleinschaligheid
Wat we ook nog veel meer kunnen uitnutten in Almere is de culturele diversiteit. 
Almere is een van de best geïntegreerde steden, we hebben 170 verschillende 
culturen. We hebben geen achterstandswijken en expats doen actief mee in het 
openbare leven. En bouwen hun eigen huizen. We mogen daar veel trotser op zijn. 
Het is hier een goed gelukte mengelmoes. Dat kunnen we veel meer uitdragen in 
bijvoorbeeld grootstedelijke evenementen. Aanvankelijk richtte de citymarketing 
zich met evenementen vooral op het aantrekken van externe bezoekers om ons 
imago te verbeteren en te laten zien hoe leuk Almere is. Nu gaat het veel meer 
over het laten zien hoe leuk Almere is aan de Almeerder zelf. De bewoners zijn nu 
onze eerste belanghebbende. En dan rijst de vraag: wie is de Almeerder eigenlijk 
en waar wordt hij of zij blij van? Dat betekent dat we een heel divers palet aan 
evenementen organiseren en ondersteunen. We proberen er daarbij altijd op te 
letten dat het van waarde is voor de gemeenschap in kwestie zelf, maar ook open 
en interessant voor anderen om zo een nieuwe cultuur te leren kennen. Denk aan 
Keti Koti en Indian Summer Festival.

Een veelgehoord geluid in de gesprekken is de roep om meer kleinschaligheid 
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en eigenheid in voorzieningen, winkels en buitenruimten, zowel in Centraal 
Almere als in de wijken. Voor een leuke theaterproductie gaat men nu vaak naar 
Amsterdam. We hebben meer eigenheid nodig in het aanbod. Vis a Vis is daar wel 
een goed voorbeeld van, dat trekt echt een groot publiek. Suburbia is ook leuk. 
Dat speelt echt in de wijk en trekt ook vooral mensen op die schaal. Het is niet per 
se bijzonder, maar de eigenheid zit hier juist in het gewone en het alledaagse, in 
het verbinden van mensen en culturen. 

We hebben meer kleine locaties nodig in het centrum waar nieuwe concepten 
kunnen starten. Een gezonde maaltijd of sap is heel moeilijk te krijgen en dit past 
niet bij de gezonde levensstijl die we graag willen in onze stad. Almere kent zoveel 
verschillende culturen met de heerlijkste keukens, waarom zien we dat niet terug 
in een veel meer divers palet aan verse eetgelegenheden? Als je nu even gezellig 
iets wilt eten, ga je naar het centrum omdat het de enige plek is me wat sfeer. 
Maar het aanbod is niet goed. Dat is zonde. 

Er zijn echt wel ondernemers die willen en sommigen hebben het ook weleens 
geprobeerd, maar vaak zijn de huren te hoog of de locatie te slecht. Verhuurders 
willen graag ketens met lange contracten, omdat ze dan minder gedoe hebben. 
Maar daarmee creëer je geen sfeer en aantrekkingskracht met leegstand als 
gevolg, vooral in de oudere passages, maar ook daar zijn de prijzen hoog en de 
voorwaarden strikt. De gemeente zou daar striktere afspraken met de verhuurder 
over moeten maken om zo meer kleinschaligheid af te dwingen. Startende 
ondernemers wordt nu liever geen A-locatie aangeboden, die moeten het eerst 
maar eens proberen achterin op een veel slechtere locatie, zij het met korting 
en een eerste periode huurvrij. Maar het succes van een nieuwe horecazaak valt 
of staat natuurlijk voor een flink deel met de locatie, zeker als het een nieuw en 
bijzonder concept is zoals The Black Cockatoo. Inmiddels draait deze zaak heel 
goed en is de eigenaar ook superblij. Samen met de bloemenwinkel verderop 
geven ze echt allure aan het straatbeeld. 

Je zou de huidige winkels moeten verkleinen en ook kleine winkeltjes in de 

Stationsstraat maken. Denk aan Onder de Bogen in Rotterdam, dat is fantastisch 
hoe de hele buurt daarmee tot bloei is gekomen. Idealiter komen er dan, naast 
kleine bloemenwinkels enzo, ook allerlei leuke boetiekjes en galeries, maar ook 
workshops met ambachtslieden. Dat maakt de stad echt interessant. Deventer is 
ook een goed voorbeeld voor de toekomst, die stad is echt te gek met vintage 
winkels, platenzaken, galeries en leuke koffietentjes. Dat willen we ook meer in 
Almere, dan trek je ook een ander publiek.

Almere is een nog wat klinische stad. Een tekentafelstad. Er zijn hier geen 
‘rommelplekjes’ zoals je in oude steden veel hebt. Terwijl dat juist de plekjes zijn 
die een stad interessant en verrassend maken en waar veel nieuwe initiatieven 
kunnen ontstaan en groeien. Een klein speeltuintje met een café dat er zo 
bijgegroeid is en waar steeds een beetje is bijgebouwd en aangeplakt en zo lekker 
door rommelt, omdat steeds meer mensen de plek zijn gaan koesteren en blijven 
komen. In Almere is Vis a Vis een beetje zo’n plek. Die rommelplekken zijn ook de 
plekken waar informele netwerken groeien, wat sociaal van groot belang is voor 
een stad. 

Dat is in Almere ook het stigma natuurlijk, het is een nieuwe stad vol nieuwbouw 
en dus niet gezellig. Een veelgehoorde uitspraak was: ”In Almere woon je om 
te wonen, niet om te leven.” We hebben ook niet zoveel voorbeelden van echt 
gezellige stadscentra die helemaal nieuw zijn. Het is belangrijk om te beseffen 
en te ondersteunen dat dat nu organisch meer gaat groeien in Almere. Er komt 
ook een steeds meer diverse bevolking, ook vanuit de regio, en dat brengt meer 
draagvlak met zich mee voor nieuwe cafeetjes en een ander soort festivals 
bijvoorbeeld. Almere moet als volwassen wordende stad die rommeligheid en 
onvoorspelbaarheid gaan omarmen. Je hoeft ze als gemeente niet zelf te bouwen, 
juist niet, maar wel mogelijk maken en niet afbreken zodra het rommelig wordt. 
Het is heel belangrijk dat dit bottom-up gebeurt en groeit. Je moet niet vanuit 
citymarketing dingen geforceerd creëren die er normaal pas over twintig jaar 
zouden zijn. Je moet dingen laten gebeuren en laten ademen. Bottom-up initiatief 
wordt wel gewaardeerd in Almere en soms zelfs getrokken door de gemeente, 
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maar daarmee is het niet echt van onderop. De gemeente moet het idee van 
plannen, tekentafel en maakbaarheid een beetje gaan loslaten voortaan.

In de andere wijken van de stad wil je juist kleinschalig verbijzonderen. Met die 
fijnmazigheid kunnen we echt van de dreven af en de buurten in. Dit verschilt 
natuurlijk per wijk, het hangt af van de structuur en dat maakt het aanbod dan 
juist leuk en interessant. Ook daar ontstaat dan meer diversiteit. Hier zit het 
straks vol met bijzondere plekken, kleine speciaalzaakjes en bijvoorbeeld kunst. 
Het zijn plekken waar je naartoe wilt omdat er iets te ontdekken en beleven valt, 
een beetje zoals in Berlijn. Je gaat juist niet concurreren met het centrum, maar 
gaat echt lokaal verbijzonderen met placemaking. Wees hierin faciliterend en 
pragmatisch, zodat dingen echt kunnen groeien. Ook hier kun je de identiteit van 
de wijk meenemen in de architectuur. En benut overal het water en de oever. Dan 
kun je van bijvoorbeeld Haven echt iets unieks maken.

Almere is eigenlijk als een prachtig groot en licht huis compleet met alle kamers 
die we nodig hebben. Het is er alleen nog een beetje leeg. We hebben eigenlijk 
een heel goede interieurstylist nodig die het gezellig maakt met meubels, kussens 
en knusse hoekjes. Zodat mensen hier echt voor de gezelligheid willen zijn en 
blijven.

Een stevige humuslaag 

In Almere ontbreekt de culturele en creatieve humuslaag in de stad, althans hij is 
nauwelijks zichtbaar. Je wilt dat juist de ruimte geven, zij kunnen heel interessante 
initiatieven ontplooien, al dan niet tijdelijk, en dit genereert trekkracht en 
levendigheid. Je hebt hier oude panden voor nodig, plekken die betaalbaar zijn 

en waar dingen mogen worden uitgeprobeerd. Je moet er dus voor waken niet 
alles wat oud is of leegstaat te slopen en weer te vervangen door iets nieuws. 
Je moet juist initiatieven van onderop stimuleren deze plekken te gebruiken. De 
valkuil van het ingenieursdenken en de focus op de stad van de toekomst als in 
een soort SimCity ligt ook hier op de loer. Dit soort rommeligheid, ook al is het 
dus eigenlijk wenselijk, heb je daar niet. Zet daar Jane Jacobs naast met haar ‘new 
ideas need old buildings’. 

Voor de toekomst wenst men Almere de organische groei toe die bij een echte 
stad hoort. Steden groeien organisch door handel, levendigheid en diversiteit. Nu 
wijst de overheid de plekken toe waar dingen gaan gebeuren, waar de volgende 
ontwikkeling plaatsvindt. Daarmee groeit het niet echt, het wordt als het ware 
‘afgemaakt’. 

Het idee van bottom-up, van mensen maken de stad, lukt in Almere goed op het 
gebied van wonen, maar nog niet op andere vlakken zoals ondernemerschap en 
maatschappelijk initiatief. Daar wordt alles best wel van bovenaf gestuurd en met 
grote partijen. Die aanpak en schaal laten weinig ruimte voor andere kleinere 
initiatieven, terwijl die juist die levendigheid en dynamiek brengen die de stad 
graag wil – en die ook passen bij een volwassen wordende stad.

Er wordt nu genoeg gewoond en gebouwd, geef de mensen zelf nu de ruimte om 
zelf dingen te ontplooien en om dat te laten groeien. Hier zou de stad echt vol 
op in moeten zetten, maar door een houding en aanpak, niet door zelf te gaan 
verzinnen wat er zou moeten worden ontplooid. Faciliteer andermans ideeën en 
initiatieven langdurig, durf los te laten en anderen het te laten verzinnen. Dan trek 
je ook goede ondernemers die het risico aandurven en leuke concepten gaan 
ontwikkelen. Je trekt hen aan als je goede plekken kunt bieden voor een redelijke 
prijs en voor langere tijd. Dan kunnen ze hun business case rond krijgen. 

De stad is jong en altijd vol pioniersdrift geweest, wil altijd nieuwe dingen en 
innovatief zijn, maar moet nog leren om dingen soms gewoon even te laten 
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ademen en tot leven te laten komen. Almere is altijd maar aan het bouwen en 
verbouwen en verbeteren en uitbreiden. En dan heb je net het KAF en komt de 
zomer eraan en ligt dat hele plein eruit, omdat het beter moet. Maar nu kunnen 
we er juist geen gebruik van maken. De meeste plekken zijn er al, sta gewoon 
toe dat het gebruikt wordt misschien anders dan je had gepland oorspronkelijk. 
Met steeds grote plannen krijg je juist al die leegstand, concurrentie tussen 
winkelgebieden, etc. En de huren zijn nu zo hoog dat je er als kleiner initiatief ook 
niet echt tussen komt. Dat lukt alleen de Starbucks en zo.

Qua werk weten Almeerders elkaar te vinden en dat is heel fijn. Er is een netwerk 
waarbinnen je dingen voor elkaar kunt krijgen. Je kunt hier dingen opzetten, 
omdat mensen ervoor open staan.
Waar Amsterdam een ‘on kent ons’ wereldje is, ook waar het subsidies betreft, 
is Almere veel transparanter. Er zijn sowieso minder aanbieders op cultureel 
gebied, dus mensen stellen je veel makkelijker aan mensen voor. Er is meer 
gunfactor en een soort energie en ambitie en samendoen dat bij een jonge stad 
hoort. Iedereen is nog aan het bouwen. Het is ook laagdrempeliger, locatiehuur 
is veel voordeliger en in de bibliotheek kun je zelfs gratis terecht als je een mooi 
programma aanbiedt. Inhoudelijk moet je in Amsterdam veel bijzonderder zijn om 
kans te maken in het grote aanbod, in Almere mag het normaler en alledaagser 
zijn en op een iets lager tempo. Dat klinkt minderwaardig, maar in dat alledaagse 
zit ook waarde en kansrijkheid.

We hebben wel een nog meer laagdrempelig en fijnmazig netwerk nodig met 
volop plekken voor broedplaatsen, kleine ondernemers en (informele) netwerken, 
ook voor studenten en voor jongeren die nog geen ondernemer zijn en de weg nog 
niet weten te vinden. Hier kunnen mensen elkaar treffen en tot nieuwe ideeën en 
samenwerkingen komen. Je wilt voor studenten sowieso de aantrekkingskracht 
van de stad vergroten. Wat kan ik hier allemaal doen, waar kan ik stagelopen of 
een praktijkonderzoek doen, een start-up opzetten, et cetera? We hebben een 
ecosysteem nodig, laagdrempelig en superlokaal waar ondernemers ook dingen 
met de buurt doen en zo de sociale cohesie ook versterken. Fysiek is daar niet 

zoveel voor nodig. Er is hier al heel veel, maar er is heel weinig verbinding. 
Mensen regelen nu met hun eigen contacten plekken om te werken en huren 
bijvoorbeeld samen een kantoor en gebruiken ook het KAF bijvoorbeeld. 
Places2Work is een co-working plek met veel andere ondernemers en zzp-ers. 
Bij Places2Work wordt wel geprobeerd een soort community te bouwen met 
netwerkborrels en lunches enzo, maar dat komt niet echt van de grond. Mensen 
werken daar toch voor zichzelf en hun vakgebieden lopen ook heel erg uiteen, 
waardoor er niet echt interessante overlappen zijn. 

Daarnaast moeten er nog laagdrempeliger plekken bij. De Voetnoot bijvoorbeeld 
is wel een broedplaats, maar daar kun je alleen echt een kantoortje huren. Er zijn 
geen flexplekken of mogelijkheden om er alleen een middag iets te doen. We 
hebben dat soort uitprobeerplekken nodig, vooral ook voor jongeren die nu nog 
best vaak rondhangen en hun talenten niet kunnen verkennen, ontdekken en 
ontplooien. Er zijn wel plekken voor jongeren vanuit jeugdzorg, maar daar ligt toch 
een focus op zorg (problemen voorkomen) in plaats van op talentontwikkeling 
(kansen verzilveren). 

Daardoor leeft de stad nog niet optimaal, de echte dynamiek ontbreekt nog. Je 
had vroeger alleen De Meester. Je wilt veel meer plekken, juist ook kleine plekken, 
bieden waar jongeren kunnen samenkomen en waar creativiteit tot bloei kan 
komen. Je wilt dat zij de stad echt gaan omarmen en van de stad houden. Er is wel 
veel sport met, zoals Playgroundz, maar voor cultuur is er weinig.

Men bedoelt nadrukkelijk geen buurthuis, dat is een plek die veel meer vanuit 
welzijn en jongerenwerk denkt (zoals De Schoor), maar juist vrije plekken om 
te experimenteren en elkaar te ontmoeten vanuit talent, passie, liefde voor de 
muziek, et cetera. Hier kunnen netwerken en samenwerkingen ontstaan die 
maken dat talenten zich met Almere verbonden blijven voelen en ook iets terug 
willen doen. Hij noemt plekken als Heesterveld en nu ook Lola Bae in Amsterdam 
Zuidoost als inspirerende voorbeelden. Daar hebben initiatiefnemers en de 
vastgoedsector elkaar gevonden met een duwtje in de rug van de gemeente.
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Almere moet nog leren om niet altijd een groots eigen plan te hebben maar 
juist open en ontvankelijk te zijn voor initiatieven uit de stad zelf. Er zijn wel 
buurtinitiatieven met gezamenlijk tuinieren en dergelijke, maar wanneer je naar 
bijvoorbeeld subculturen kijkt zie je dat veel initiatief dat door de gemeentebril 
niet meteen wordt herkend als zodanig, toch een beetje ‘weggemoffeld’ wordt. 
Mensen die feesten willen organiseren of optredens, zoals destijds op het podium 
op de markt, komen in een wirwar van aanvragen terecht waardoor alle energie 
weglekt. Er zou in de gemeente juist een loket of aangewezen persoon moeten zijn 
die dit soort dingen echt helpt en faciliteert. Een ander voorbeeld is het skatepark 
achter het stadhuis. Dat heeft een eeuwigheid geduurd, mensen hebben daar in 
hun eigen tijd enorm aan lopen trekken maar het werd ook een enorme energy 
drain. Kan dat nou niet anders?

Het gaat bij deze organische ontwikkeling niet zozeer om steeds nieuwe plannen, 
maar om doen. Actie is belangrijk, nieuwe plannen zorgen ook voor uitstel en 
soms afstel door er weer een nieuw plan overheen te maken. Geef de bestaande 
stad even de ruimte om te ademen en tot leven te komen. Almere hoeft niet 
zoveel meer te creëren. Alle ingrediënten zijn er al (zowel fysiek als sociaal, 
cultureel), alleen moeten de drempels worden weggenomen en moeten er goede 
duurzame verbindingen worden ondersteund.

Het omarmen van de diversiteit in de stad biedt nog een ander interessant perspectief. 
Stel je een toekomst voor waarin de heterogene bevolkingssamenstelling in 
Almere echt een feestje is geworden. Het is een interessante mix van mensen 
en culturen met veel zelfstarters en ondernemerschap. De handelsgeest met de 
bijbehorende rijkdom aan producten en diensten verbindt niet alleen de mensen 
binnen de stad met elkaar, maar zorgt ook voor ‘poorten’ naar alle landen waar 
we roots en verbondenheid mee hebben. Almere kan zo een echte centrale hub 
worden binnen de regio, met een sterke eigen motor voor doorontwikkeling. 
Deze diversiteit is er al op scholen, we moeten dit in de bredere samenleving nog 
gaan omarmen, stimuleren en ruimte bieden.

Trotse representatie 
Verscheidene steden hebben artiesten, zoals rappers, die trots zijn op de plek 
waar ze vandaan komen. Almere heeft ook helden als Ali B en Boef, maar zij 
representen Almere niet. Ze hebben hier niet echt een vruchtbare voedingsbodem 
ervaren en als ze echt hun vleugels wilden uitslaan, moesten ze weg. Ze hebben 
Almere min of meer achter zich gelaten, ook al wonen ze er nog wel misschien. 
Almere heeft op deze manier ook niet echt een beacon, een boegbeeld waar 
de volgende generatie zich aan op kan trekken en die ook dichtbij is voor hen. 
Iedereen werkt nu vanuit z’n eigen huis en vertrekt dan. 

In Almere blijven dingen vaak ook een beetje ‘kleintjes’, het moet altijd over 
kleine lokale initiatieven gaan. En het blijft een Almeers feestje, als iets toevallig 
wereldklasse heeft moet het toch klein blijven - want lokaal. De lokale media 
dragen hieraan bij, dingen blijven hier vaak onterecht toch een beetje knullig. 
Dit ligt niet aan de kwaliteit van het aanbod in de stad, maar in de marketing 
wordt het lokale zo naar voren gehaald dat het te klein wordt en geen mensen 
van buiten overtuigt. Ook al heeft het voldoende kwaliteit om het hele land te 
bestormen. Zo gaat het tegen je werken, vooral omdat de gemeente wel heel 
erg op deze media let en zo een gekleurd (beperkt) beeld krijgt van het aanbod 
in eigen stad.

Wanneer de energie die er in de stad is maximaal de ruimte en ondersteuning 
zou krijgen, zou hier bijvoorbeeld een echt levendige muziekscene zijn. Zeker 
op het gebied van hiphop, de grootste muziekstroming in Nederlandse steden 
momenteel. Maar de hele entertainment-hoek zou hier meer floreren. Paul de 
Leeuw zou niet zijn weggegaan en er zouden veel meer studio’s, samenwerkingen 
en initiatieven zijn. Het Leaseplan gebouw dat nu leegstaat zou een Heesterveld 
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of Lola Bae zijn. We zouden sterke vertegenwoordigers hebben in de scenes 
en die zouden goed verbonden zijn met sterke vertegenwoordigers binnen de 
gemeente en samen zouden ze enorme daad- en slagkracht hebben. En de jeugd 
zou een natuurlijke plek hebben waar ze geïnspireerd raken en waar hun talent 
en ambitie wordt gevoed op een positieve en vooral authentieke manier. Moet 
je nagaan wat er kan gebeuren wanneer er nog veel meer scenes tot bloei gaan 
komen, dan gaat Almere echt bruisen.
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Volwassen worden & jong blijven 
Almere begint echt een stad te worden. Het is al een heel bijzondere, mooie plek. 
Komende tijd is het zaak om volwassen te worden en tegelijk jong te blijven. 
Almere blijft voorlopig nog wel groeien en bij groei experimenteert Almere altijd. 
Dat wil je vasthouden, daar zit die jeugdige energie en ambitie van de stad. Aan de 
andere kant hoort bij volwassen worden dat er ook meer aandacht komt voor wat 
je al hebt en dat het iets minder gaat over alleen maar groeien. Het is hetzelfde 
als mens, eerst wil je alleen maar groeien en meer en op een gegeven moment 
kom je op de leeftijd dat je even stilstaat en tot bezinning komt wie je bent en 
wat je allemaal al hebt. Je blijft groeien, maar het wordt een ander soort groei. Iets 
bedachtzamer en meer gedreven vanuit wat je huidige bewoners nodig hebben 
en graag willen. Je gaat gericht dingen toevoegen in plaats van meer, meer, meer.

Het is tijd om allemaal wat trotser op onze stad te zijn en te koesteren wat er 
allemaal al gebeurt. Dit geldt zeker ook voor de gemeente. Als je niet trots bent 
op wie je bent en wat je al hebt, maakt het je kwetsbaar om achter elk nieuw plan 
aan te rennen. Nu komen veel ambtenaren van buiten en is er een drang dat alles 
steeds groots en nieuw moet. Jonge mensen hebben deze trots juist wel, terwijl 
oudere generaties vaker het gevoel lijken te hebben dat ze zich over hun stad 
moeten verantwoorden.

In Almere ligt heel erg de focus op het bedenken en bouwen van nieuwe dingen, 
voor een groot deel vanuit de koker van de gemeente. Een nieuw imago, een 
nieuw netwerk, een nieuwe wijk, een nieuw plan. Echter het goed onderhouden 
en doorontwikkelen en echt tot bloei laten komen van wat er al is, wordt vaak 
verwaarloosd en overschaduwd door het volgende nieuwe plan. Het is echt 
energie- en kapitaalvernietiging. Er is namelijk een heel sterke onderstroom in de 
stad met veel energie en slagkracht die elkaar steeds beter weet te vinden. Dit 
laten uitgroeien hoort bij het volwassen worden van een stad, Almere heeft dit 

ook echt nodig. Maar dan moet je als gemeente wel leren om hier anders mee 
om te gaan, je moet dit echt ondersteunen, ook als jij zelf niet de initiator of de 
spin in het web bent.

Wat erg wordt gewaardeerd in Almere is dat het heel egalitair is, je hebt hier geen 
oude elites of ‘notabelen van het dorp’ zoals in veel oudere steden. Dat maakt het 
heel toegankelijk en ook een soort van onschuldig. En interessant, je ziet daarin 
een meer moderne Nederlandse samenleving met meer diversiteit. Ook als je 
naar Bekende Nederlanders in Almere kijkt is dat interessant. Als jonge rapper 
kun je hier ineens tot de notabelen van het dorp behoren. Misschien komt dat ook 
door dat pionieren, dat je het gevoel hebt dat je het met elkaar moet doen. Het 
brengt ook wel een Calimero-effect met zich mee. 

Tegelijkertijd zit Almere ook een beetje vast in haar eigen routines en is behoorlijk 
intern georiënteerd. Ze is terecht trots op wat ze heeft bereikt, maar dat brengt 
soms de wet van de remmende voorsprong met zich mee. Wanneer je als partij 
iets in Almere gaat doen, dan stap je in de wereld die Almere heet. Ze letten 
weinig op hoe het elders gaat, anderen moeten zich aanpassen. Het gaat ook 
over controle en sturing houden. Het pionieren heeft ingenieursdenken en een 
grote maakbaarheidsgedachte met zich meegebracht. Dat heeft heel goed 
gewerkt bij uitleg van nieuwe gebieden, maar dat is een grote kwetsbaarheid 
waar het de bestaande stad betreft. Ook leidt het tot financiële kwetsbaarheid als 
je zo sterk afhankelijk bent van grondopbrengsten. Het is al met al een bijzondere 
combinatie van heel offensief en tegelijk navelstaarderig. Als je geluk hebt ga je 
als een speer, als je pech hebt loop je helemaal vast.

Het zou mooi zijn als Almere volwassen kan worden met meer openheid naar 
andere partijen en toch zowel dat egalitaire en toegankelijke als dat energieke 
en offensieve kan vasthouden, beiden ingezet op de goede plek en op het goede 
moment.
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Doorlopende & brede coalities
In principe is er veel tevredenheid over de samenwerking met de gemeente. Men 
ervaart een positieve grondhouding bij de mensen in de organisatie. Er is veel 
enthousiasme om er samen wat van te maken. Kansrijke voorbeelden zijn de 
Centrumpartners en het Havenverbond.

Vanuit vrijwel alle interviews klinkt wel een roep om meer directe en structurele 
netwerkvorming en samenwerking tussen verschillende - grote en kleine – 
partijen in de stad. Nu heeft de gemeente vaak nog een centrale positie in het 
netwerk en dat past niet meer bij de opgaven en de samenleving van deze tijd. 
Zonder doorlopende coalities waarbij partijen juist ook rechtstreeks met elkaar 
samenwerken gaat het niet lukken om een krachtig economisch ecosysteem 
te bouwen, het gaat niet lukken om een integrale benadering van jongeren 
te bewerkstelligen en het gaat niet lukken om zorgvuldige aanpassingen en 
verdichtingen te realiseren in de bestaande wijken waar de gemeente het 
vastgoedeigendom niet meer heeft.

Om te beginnen vraagt de zorgvuldige groei en aanpassing in de bestaande 
gebieden om een fundamenteel andere aanpak. Je kunt dat niet met dezelfde 
jeugdige energie en tempo doen als waarmee je de groei van Almere aanvliegt. 
Je moet hiervoor de tijd en rust nemen. Minder vooringenomen en vanuit je eigen 
plan denken, maar juist heel goed luisteren naar anderen. Dat moet ook, want 
je hebt in bestaande wijken nauwelijks eigendom meer. Je moet het echt samen 
doen met alle verschillende partijen, eigenaren en mensen in die wijk. 

Koester ook de samenwerking met lokale bedrijven en aannemers. Juist lokale 
partijen voelen veel eigenaarschap voor de stad. Als gemeente zou je er goed aan 
doen om veel met lokale ondernemers, ontwikkelaars en aannemers te werken. 
Behalve het gevoel van gezamenlijk eigenaarschap versterk je zo ook indirect de 

lokale werkgelegenheid. Als je bedenkt wat voor bouw- en verduurzamingsopgave 
Almere heeft, dan zitten daar heel veel banenpotentieel. 

De gemeente kan ook aan slagkracht winnen door meer vertrouwen te geven 
aan partners in de stad. 
De routes binnen de gemeente zijn soms erg lang. In het centrum zou je 
bijvoorbeeld naar een vorm van binnenstadmanagement willen dat een beetje 
losstaat van de gemeente, dan kan er meer geprofiteerd worden van de slagkracht 
van de marktpartijen.

Het Havenverbond wordt meerdere keren genoemd als een goed initiatief 
en een kansrijk model voor andere wijken, het is echt een multi-stakeholder 
samenwerking met partijen uit alle sectoren. Wel wordt hier een dominantie van 
het ruimtelijke domein ervaren. Men noemt machtige bolwerken op basis van 
vastgoed waarin de maatschappelijke partners moeilijk mee kunnen komen. We 
hebben een echt integrale aanpak nodig met vooral ook een level playing field 
waarin ook de partners die misschien minder geld hebben, maar wel veel impact 
kunnen maken, volwaardig meedraaien. Daar heeft iedereen belang bij, de burger 
uiteraard maar ook het vastgoed en ook de gemeente zelf. 

Het Havenverbond is nog wel iets nieuws voor Almere en de gemeente moet 
er nog wel aan wennen. Almere Buiten is bijvoorbeeld nog behoorlijk top-down. 
Daar kreeg men als grote stakeholder gewoon een plan door de brievenbus dat 
eigenlijk al af was. Dat past niet bij een volwassen stad en ook niet bij de opgaven 
waar de bestaande stad voor staat. Een mooi voorbeeld is Centrumeiland op 
IJburg waar het hele plan in samenwerking wordt gemaakt met uiteenlopende 
partijen, burgers en ondernemers. Het klinkt aanvankelijk alsof je langzamer gaat 
met zijn allen, maar uiteindelijk ga je net zo snel en kom je verder.

Hetzelfde geldt voor een goede integrale ondersteuning van de jeugd. Hier moeten 
verschillende partijen echt beter en structureler gaan samenwerken dan nu het 
geval is. Hoewel Almere op zich klein is, zijn er ontzettend veel initiatieven die 
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elkaar vaak niet kennen. Natuurlijk kan niet iedereen met iedereen samenwerken, 
maar soms blijkt na jaren dat er allemaal parallelle projecten zijn die op elkaar 
lijken en allemaal apart funding krijgen vanuit de gemeente. De gemeente is erg 
groot en mensen hebben hun eigen projecten en potjes, er mist een transparant 
overzicht. Dit is schrijnend. Er gaat veel geld en energie verloren die veel beter 
benut kunnen worden voor de jongeren zelf. We zouden één doorlopende leerlijn 
moeten opzetten vanuit de leerling (vraag-gedreven) en daar vervolgens de 
verschillende initiatieven op de juiste plek aanhaken en een gezamenlijk beleid 
op voeren. Zo kan iedereen doen waar hij goed in is en samenwerken waar 
opportuun, zonder dat ze in elkaars vaarwater zitten. Op deze manier kunnen 
we hopelijk ook naar meerjarige programma’s en ondersteuning. Nu werken 
sommige organisaties met jaarbudgetten en go/no-go’s op basis van heel korte 
termijn kwantitatieve targets, terwijl ze werken aan grote veranderingen die juist 
continuïteit vragen om echt impact te kunnen maken op de levens van mensen.  

Gelukkig is er in Haven regelmatig overleg tussen verschillende jongerenwerkers. 
Sinds twee jaar treffen ze elkaar iedere zes weken. Dat ze elkaar weten te vinden 
is een belangrijke stap – en dat was ook hard nodig. Men ervaart dat er tussen 
organisaties vaak een gevoel van concurrentie is. Terwijl ze allemaal hetzelfde 
doel hebben en juist veel slimmer zaken kunnen verdelen en elkaar aanvullen. Er 
is genoeg te doen, er zijn zoveel jongeren die hulp kunnen gebruiken. Dit overleg 
helpt enorm. 

De noodzaak van structurele coalitievorming geldt ook rondom de bouw van 
een krachtig economisch ecosysteem. Dit is bij uitstek een triple helix opgave, 
eigenlijk zelfs een quadruple helix opgave waarin ook burgers en bottom-up 
initiatieven een actieve rol spelen. 

Je hoeft overigens niet alles in een absoluut megasysteem te organiseren, er 
mogen best gelegenheidscoalities tussen zitten of coalities die zich meer specifiek 
op een bepaalde buurt of thema richten. Een bepaalde rommeligheid is inherent 
aan onze netwerksamenleving en dat is prima. Daar zit juist de veerkracht. Soms 

kun je als gemeente wel een beslissend zetje geven om een coalitie van de grond 
te helpen. Online platforms kunnen hierbij helpen. 

Echter je hoeft als gemeente niet alles zelf te organiseren of overal de spin in het 
web of regisseur te zijn. Soms moet je gewoon open staan en aanschuiven bij 
netwerken die er al zijn en deze zoveel mogelijk versterken en ondersteunen. En 
soms moet je je er niet te veel mee bemoeien, afhankelijk van wat er nodig is om 
de beste resultaten te behalen voor de stad. Door alles zelf te willen organiseren 
breng je bestaande netwerken juist uit positie, wat heel schadelijk kan zijn. En 
vervolgens kunnen partijen juist een wat meer consumptieve houding aan gaan 
nemen. 

Op het gebied van ondersteuning naar werk is nu bij de verschillende 
samenwerkingspartners best een gevoel van concurrentie. De gemeente wil 
iedereen zijn of haar deel geven. Daarom kunnen ze niet zomaar schalen, ook niet 
wanneer de behoefte vanuit de stad groeit. Organisaties zouden dat heel graag 
in directe samenwerking uitwerken met diverse grote en kleinere partners. Echter 
de gemeente heeft een sterke regierol en wil ertussen blijven zitten om zaken toe 
te kennen en te verdelen. Hierdoor gaat veel potentie verloren en echte mensen 
zijn daar de dupe van. Daarom proberen ze altijd wel manieren te vinden om toch 
ruimte te creëren voor actie. Maar dit is wel heel zonde en ook gevaarlijk, want je 
slaat er echt de pioniersgeest mee dood. Almere zou juist hierin voorop moeten 
lopen. 

Veel organisaties zouden graag meer willen betekenen voor de stad en de 
potentie zit bijna altijd in slimme integrale verbindingen. Echter dit vraagt tijd 
en denkkracht en dat is soms lastig te organiseren met alle kerntaken en een 
beperkt budget. Het is daarom belangrijk om al onze stippen aan de horizon zo 
goed mogelijk met elkaar te verknopen. Grote ambities en visies kosten tijd, maar 
op deze manier bewegen we met zijn allen stap voor stap richting een groter doel 
waar iedereen beter van wordt.
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Poreuze organisatie
Almere focust zich nog behoorlijk op grote partijen en instellingen, zeker waar 
het jongeren betreft. Dit is echt een groot verschil met bijvoorbeeld Rotterdam, 
waar een heel gevarieerd landschap is met grote en kleine partijen die allemaal 
op hun eigen manier samenwerken met elkaar en de gemeente en ook 
ondersteund worden. In Almere zijn het toch vaak de bekende grote partijen die 
de boel verdelen en de subsidies krijgen. Kunnen wer niet naar een veel diverser 
en opener netwerk van grote en kleine organisaties om mensen echt goed te 
kunnen helpen. Juist de kleine partijen kunnen maatwerk en snelheid bieden, dat 
is superwaardevol als aanvulling in het huidige systeem. Er is al een groot netwerk 
van kleinere partijen die graag willen. Ze hebben het er weleens over om zich - op 
een losse manier - toch te verenigen onder een paraplu, zodat ze gezamenlijk 
kunnen meedoen met de grote partijen en een plek aan tafel en wellicht subsidie 
kunnen krijgen. Zet als gemeente de deur ook open en wees sensitief en als het 
ware poreus voor nieuwe en soms onconventionele spelers om je te vinden.

Er is bij de gemeente nu een neiging om dingen zelf te organiseren, inclusief 
bottom-up initiatief. Of de gemeente wijst een afgekaderde plek aan waar dit 
initiatief welkom is en onder welke voorwaarden, zoals in Oosterwold. Dat is heel 
mooi, maar je moet juist ook heel open staan voor nieuwe en soms onverwachte 
initiatieven uit de bestaande stad. Je wilt heel uitnodigend en vindbaar zijn, niet 
alleen voor de halve professionals maar voor iedereen. En soms moet je er 
proactief op uit om de stad te laten weten dat hun initiatieven welkom zijn en ook 
daadwerkelijk serieus worden ondersteund.

Bovendien wordt de zelfbouw in Oosterwold wel als een zwaar traject beschouwd. 
Je moet er eigenlijk een halve professional voor zijn en daarmee krijg je ook weer 
veel kapiteins op een schip. Er zit wel samenwerking in de ontwikkeling van het 
gebied, maar de echte ontmoeting en het buurtgevoel krijg je niet, ook hier ligt de 

segregatie in de nabije toekomst al op de loer.

Bouw echt een levendige cultuur van initiatief oen maak het dan ook echt divers, 
de initiatieven die je nu in de stad ziet zitten dichtbij de gemeente. Het is een 
klein clubje actievelingen. Je wilt dat opengooien en uitnodigend en faciliterend 
zijn naar een veel breder publiek. Zeker als je jongeren actiever wilt betrekken 
bij de stad moet je niet alleen maar meedenk-sessies en andere goedbedoelde 
participatieronde organiseren. Jongeren zijn al meerdere keren komen opdagen, 
maar er gebeurt zo weinig. Ze willen heel graag meedenken, maar vooral ook 
echt meedoen. Geef de ruimte, zet de deur echt open en ondersteun ook prille 
initiatieven zodat ze kunnen gaan bloeien.

Zorg sowieso voor meer diversiteit, ook in je organisatie. De culturele diversiteit 
van de stad zie je nu nog niet terug in de gemeentelijke organisatie. Hier ligt een 
gevaar, deels omdat mensen keuzes maken op basis van hun eigen ervaringen en 
blinde vlekken en deels omdat potentiele initiatiefnemers kunnen afhaken omdat 
ze zichzelf niet herkennen in het instituut van de gemeente.

Ook hier komen online platforms ter sprake. Een voorbeeld van zo’n platform 
gaat bijvoorbeeld over het bouwen van een (kennis)netwerk voor ondernemers 
die misschien een zaak willen starten in het centrum. De gemeente heeft veel 
ruimte en budget en staat er zeker voor open om ondernemers te helpen. Echter 
veel ondernemers weten niet wat er allemaal kan en waar je dan moet zijn. De 
gemeente moet meer zichtbaar en uitnodigend zijn voor nieuwe ondernemers, 
niet alleen voor degene die de gemeente al kennen. Daar zou je echt een netwerk 
aan moeten koppelen, misschien wel met coaching en trainingen voor starters 
door andere ondernemers. Sommige ondernemers weten door hun studie-
achtergrond bijvoorbeeld heel goed hoe je echt een beleving neer moet zetten. 
Dat kunnen niet alle ondernemers en daar stranden ze vaak op. Zo’n ondernemer 
wordt nu dan vaak gebeld door andere ondernemers die tips willen. Nu moet dat 
allemaal onbezoldigd en een-op-een en vraagt het teveel in het drukke schema, 
maar op een meer gestructureerde manier zouden wel veel meer ondernemers 
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op gang kunnen worden geholpen. En er kunnen samenwerkingen en nieuwe 
interessante concepten ontstaan. Er is al een netwerk van ondernemers, een 
platform zou kunnen helpen en de gemeente kan daar dan ook haar informatie 
en contactpersonen op plaatsen en eigenaren hun beschikbare ruimtes. Alle 
ingrediënten zijn er al, maar we verzilveren ze nu nog niet. 

De rol van de burger
De rol van de burger wordt steeds belangrijker, op uiteenlopende vlakken. 
Bijvoorbeeld op het gebied van de energietransitie kunnen burgers veel meer 
snelheid maken dan de overheid. Burgercoöperatie Almeerse Wind is een 
samenwerking met Vattenfall aangegaan om zelf twee windmolens aan te 
schaffen op Pampus. Het is voor Almeerse Wind heel belangrijk om echt eigenaar 
te zijn en niet slechts financieel te ‘participeren’ in commerciële projecten. Je wilt 
dat je als burger echt profiteert van de opbrengsten, dat is eerlijk en ook duurzaam 
als het gaat om actieve betrokkenheid. Als lid van een coöperatie ben je meer 
dan een consument. Je moet hier de burgers ook echt meekrijgen, anders is de 
lokale politiek te bang en krijg je alleen maar compromissen. Er is veel angst voor 
weerstand en bezwaar tegen windmolens, dus vaak wordt op voorhand al voor de 
compromis gekozen en dan komt er alsnog weerstand en kom je uiteindelijk uit 
op een nog minimaler resultaat.
Zo gaan we die transitie niet redden.

Om de energietransitie wel te redden, is er beweging nodig zowel bottom-
up als top-down. Deze twee moeten elkaar gaan versterken. Het plaatsen van 
windmolens is iets wat echt top-down moet worden afgedwongen vanuit 
Den Haag en dan moet de lokale politiek wel volgen. Ook voor zonnepanelen 
(zonneweides) moet grond ter beschikking worden gesteld, vergunningen worden 

verleend, technische installaties op orde worden gebracht. Gelukkig realiseert de 
overheid zich dit ook. We moeten ons alleen wel allemaal realiseren hoe snel 
we al CO2 neutraal moeten zijn. Voor Almere is dit 2022. De burgercoöperatie 
kan en wil heel snel schakelen, maar moeten daar dan wel heel goed in worden 
gefaciliteerd. Er wordt nu veel gepraat en gewogen binnen de gemeente over elk 
los project, terwijl de volle focus zou moeten liggen op de grote (gezamenlijke) 
targets van energieneutraal. 

Ook als anderen het realiseren, heb je als gemeente een belangrijke rol om het echt 
actief te faciliteren en ondersteunen. Alleen het expliciete ambassadeurschap helpt 
al enorm. Er zijn veel aanbieders op de markt, veelal commercieel, en individuele 
burgers weten soms niet goed bij wie ze zich moeten aansluiten. Als gemeente 
kun je een belangrijke rol spelen door je te committeren aan de initiatieven van 
je eigen burgers en zo onze groei – en dus impact op de energietransitie en op de 
burgerparticipatie - te ondersteunen. Die opschaling in participatie is echt nodig 
wil je bijvoorbeeld Haven van het gas af krijgen.

Daarnaast helpen ook financiële ingrepen vanuit Den Haag helpen om de bottom-
up beweging te laten groeien, zoals een hogere belasting op fossiele brandstoffen. 
Dan krijg je als burger de keus: als je meedoet in een coöperatie profiteer je ook 
mee van de opbrengsten, als je niet meedoet betaal je meer belasting en kost het 
je alleen maar meer geld. Dan wordt de keuze voor wel of geen windmolen echt 
een ander verhaal. Het is tijd om de burgerbeweging de ruimte te geven om echt 
de impact te maken die nodig is.

De kracht van de burger kan vervolgens op veel meer vlakken worden ingezet, 
of het nu één grote coöperatie is met meerdere onderwerpen of verschillende 
burgercoöperaties, soms heel klein op buurtniveau. Denk aan bijvoorbeeld 
groenonderhoud. Almere is zo mooi groen, maar al het onderhoud is voor de 
gemeente bijna niet te betalen. Daar kunnen – en willen - burgers een veel grotere 
rol in spelen. Hier zou je als gemeente echt actief toe moeten uitnodigen in de 
wijken en initiatieven serieus ondersteunen. Er is in de stad al heel veel kennis, 
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ervaring en bereidheid aanwezig, zowel bij burgers zelf als ook bij een organisatie 
als Aeres en bij uiteenlopende ondernemers en collectieven. Geef sommige 
plekken gewoon aan toffe initiatieven die er echt iets moois en eigens van maken 
voor – en met – de stad. Er ligt daar nog zoveel potentieel, ook voor innovatie. 

Er is ontzettend veel geïnnoveerd en geleerd over samenwerking met burgers op 
het gebied van wonen. Zet dat nu door op andere vlakken. 

Durven loslaten
Het klinkt als een cliché, maar het is essentieel voor de stap naar volwassen stad 
met een goede en veerkrachtige organisatie. Durf los te laten. De overheid moet 
een stip op de horizon zetten met een globaal ontwikkelpad daar naartoe, maar 
de invulling van de precieze stappen veel meer vrijlaten. De gemeente wil nu veel 
teveel sturing houden, ook in de uitvoering. Wil er niet steeds als spin in het web 
tussen zitten met de regie. Dan haal je de energie eruit. Geef echt vertrouwen 
aan je partners en je burgers in de stad om dingen rechtstreeks met elkaar op te 
pakken. Zij kunnen het en willen het. 

Let’s go.
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je van buiten wilt aantrekken, hoe sneller je dichtslibt qua infrastructuur. De 
toevoerwegen worden dan onze achilleshiel.

Om dit te kunnen bereiken en bewaken is structurele samenwerking nodig. 
Iedereen moet zich achter deze propositie gaan scharen en je moet over 
bestuursperiodes heen de koers kunnen 
vasthouden. Netwerken in de stad kunnen daarbij helpen. 

Dit wordt alleen werkelijkheid als je echt gaat implementeren. Zorg dat het geen 
plan of visie blijft. Je moet als stad lef hebben en risico’s durven nemen. Dit vraagt 
om het doorhakken van knopen op verschillende niveaus.

2. Onderwijs & talentontwikkeling

Er ligt tweedeling op de loer. Aan de ene kant zien we een sterke focus op een 
steeds hoger opleidingsniveau (vanuit ambitie) en aan de andere kant zien we een 
sterke focus op hulpverlening (vanuit probleem). We hebben een krachtige en 
positieve aanpak nodig die talenten in alle breedte stimuleert en iedere jongere 
ondersteunt in zijn of haar eigen pad.

Alle organisaties die met jongeren werken zouden elkaar regelmatig moeten 
treffen en vanuit de jongeren denkend de taken verdelen in plaats van elkaar als 
concurrent te beschouwen. Deze toekomst vraagt om integraal samenwerken.

Een belangrijke zorg op school is de grote taalachterstand bij veel leerlingen. Er 
ligt daar ook een rol voor de gemeente om vanuit een meer brede en integrale 
leefbaarheid naar taal en scholing te kijken. De potentiele kosten en baten voor 
de samenleving zijn gigantisch.

Onderwijs is een sleutelfactor in de samenleving in de stad en regio. Het zorgt 
voor zelfredzaamheid en een ongedeelde samenleving. Almere zou een mix van 
hoog- en laagopgeleid moeten worden, waarin iedereen evenveel op waarde 

Samenvatting
1. Economische ontwikkeling & werkgelegenheid

Almere moet zich gaan focussen. We hebben naar buiten toe nog geen identiteit 
om bedrijven mee aan te trekken. We moeten ons stevig gaan positioneren. Dat 
kan gefaseerd, maar wel zeer consequent en proactief. Denk aan Silicon Valley 
of Eindhoven. Almere heeft ook zo’n paraplu nodig waaronder een holistisch 
ecosysteem kan groeien. 

Zo’n claim moet wel ergens op gebaseerd zijn en er zijn in Almere al een paar 
duidelijke ingrediënten aanwezig. De kern blijft pionieren, maar dan gespecificeerd. 
Pionieren en innoveren, niet alleen in de bouw, maar ook in duurzaamheid, 
voedselvoorziening en in groene en gezonde systemen en technologie.

Je maakt een claim waar door alles eromheen te bouwen: je trekt bedrijvigheid 
en opleidingen hierop aan. Je stimuleert start-ups met investeringsmogelijkheden 
en natuurlijk een goede talent pool. Grote bedrijven willen zich dan ook vestigen 
om de beste innovaties op te pikken en hier te testen. Het moet een simpele 
propositie zijn, maar met een holistische en goed opgelijnde uitwerking.

Jonge innovatieve bedrijven eisen stedelijke kwaliteit, goede horeca en kunst en 
dergelijke. Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor een bedrijf gaat niet alleen 
over het bedrijfspand, maar of de mensen hier willen leven. Die CEO’s van de 
toekomst zitten nu nog op school. Hoe bind je deze groep aan je? En vergeet je 
grote VMBO en MBO populatie hierbij niet.

Werkgelegenheid is een zorg. Als inkomenszekerheid ontbreekt volgen een hoop 
andere problemen, zoals stress, ziekte en criminaliteit. Word niet te afhankelijk 
van een paar grote werkgevers die makkelijk weer vertrekken. En hoe meer 
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We hebben veel meer ontmoetingsplekken in de buurt nodig, juist ook informeel 
en juist ook in die wijken die zo individualistisch zijn opgezet. Dat hoeft niet 
ingewikkeld te zijn, bouw gewoon her en der een huis om. En stimuleer zelfbeheer.

Meer ontmoeting in de buurt moet ook bijdragen aan meer begrip voor elkaar, 
ook buiten de eigen cultuur. Segregatie ligt op de loer. We moeten elkaar gaan 
vinden door het inhoudelijke gesprek, maar zeker ook door gewoon leuke dingen 
samen te doen. 

4. Vrijetijd, cultuur & toerisme

Benut beter dat we zo dichtbij Amsterdam liggen. Probeer elkaar aan te vullen en 
niet te concurreren. Pas op met grote mega-projecten die dat wel doen.

Centraal Almere wordt nog meer de blikvanger van de hele stad. Het krijgt steeds 
meer allure met bijzondere, vooruitstrevende architectuur. Een belangrijke trekker 
is het Weerwater. Het kan een beetje een Stockholm-achtige vibe krijgen met 
veel outdoor, wandelen, sporten, vuurtje stoken, et cetera, met dan die steeds 
spectaculairdere skyline. 

We hebben meer kleine locaties nodig in het centrum waar nieuwe concepten 
kunnen starten. Almere is een nog wat klinische stad. Een tekentafelstad. Er zijn 
hier geen ‘rommelplekjes’ zoals je in oude steden veel hebt. Terwijl dat juist de 
plekjes zijn die een stad interessant en verrassend maken. Idealiter komen er dan, 
naast kleine bloemenwinkels enzo, ook allerlei leuke boetiekjes en galeries en 
meer bijzondere horeca, ook voor de avond.

In Almere ontbreekt de culturele en creatieve humuslaag in de stad, althans hij is 
nauwelijks zichtbaar. Je wilt dat juist de ruimte geven, zij kunnen heel interessante 
initiatieven ontplooien, al dan niet tijdelijk, en dit genereert trekkracht en 
levendigheid. Je hebt hier oude panden voor nodig, plekken die betaalbaar zijn en 
waar dingen mogen worden uitgeprobeerd.

wordt geschat. Goede scholen met goede, moderne faciliteiten zijn een belangrijk 
criterium voor gezinnen om zich ergens te vestigen.

Er is een gat tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Er is een doorlopende leerlijn 
nodig waarbij we regelmatig iets met de leerlingen ondernemen voor meer 
inzicht in de praktijk en beroepskeuze en waar bedrijven kennismaken met de 
volgende generatie talent. Meer structurele samenwerking is hier nodig. Benut 
het bedrijfsleven nog meer, ze willen graag maar de huidige triple helix is te 
ambtelijk.

3. Samenleven, welbevinden & wonen

Het groen is echt iets om te blijven koesteren in Almere. Onderhoud het goed, het 
maakt ons zo’n karakteristiek onderdeel van de metropool. Let op biodiversiteit 
en besef je hoe urgent de energietransitie is. Benut de kracht en snelheid van 
burgerinitiatieven en coöperaties en faciliteer hen.

Blijf pionieren bij uitbreidingen en diversifieer bestaande wijken, zodat je een 
steeds diverser en interessanter palet aan wijken en woon- en leefmilieus krijgt. 
Let er wel op dat het niet alleen gaat om prettig en praktisch wonen, maar ook om 
wat er in de wijk gebeurt. We hebben meer stedelijke leefkwaliteit nodig.

Verdicht het centrum stevig met vooral kleine appartementen voor studenten, 
starters en senioren. Daar hoort een levendige openbare ruimte bij en een ander 
palet aan voorzieningen, zoals horeca en cultuur. Doe dit juist rondom de stations 
en boven de winkels, dat brengt daarmee ook levendigheid in de avond met zich 
mee. 

Juist in de bestaande wijken wil je zorgvuldig diversifiëren vanuit de bestaande 
bewoners, kwaliteiten en behoeften. Zo krijg je meer onderscheid tussen de 
verschillende wijken met echt hun eigen mix en sfeer.
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5. Organisatie & samenwerking

Almere begint echt een stad te worden. Het is al een heel bijzondere, mooie plek. 
Komende tijd is het zaak om volwassen te worden en tegelijk jong te blijven. 
Almere blijft voorlopig nog wel groeien en bij groei experimenteert Almere altijd. 
Dat wil je vasthouden, daar zit die jeugdige energie en ambitie van de stad. Aan 
de andere kant hoort bij volwassen worden dat er ook meer aandacht komt voor 
wat je al hebt en dat het iets minder gaat over alleen maar groeien.

Vanuit vrijwel alle interviews klinkt wel een roep om meer directe en structurele 
netwerkvorming en samenwerking tussen verschillende - grote en kleine – partijen 
in de stad. Nu heeft de gemeente vaak nog een centrale positie in het netwerk en 
dat past niet meer bij de opgaven en de samenleving van deze tijd.

Kunnen we niet naar een veel diverser en opener netwerk van grote en kleine 
organisaties om mensen echt goed te kunnen helpen. Bouw echt een levendige 
cultuur van initiatief oen maak het dan ook echt divers, de initiatieven die je nu 
in de stad ziet zitten dichtbij de gemeente. Het is een klein clubje actievelingen. 
Je wilt dat opengooien en uitnodigend en faciliterend zijn naar een veel breder 
publiek.

De kracht van de burger kan veel meer worden ingezet, voor bijvoorbeeld 
energietransitie of groenonderhoud. Al dan niet in coöperatief verband. Almere is 
zo mooi groen, maar al het onderhoud is voor de gemeente bijna niet te betalen. 
Daar kunnen – en willen - burgers een veel grotere rol in spelen.

De gemeente wil nu veel teveel als spin in het web ertussen zitten met de regie. 
Zo haal je de energie eruit. Geef echt vertrouwen aan je partners en je burgers in 
de stad om dingen rechtstreeks met elkaar op te pakken. Zij kunnen het en willen 
het. 
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29. Ineke van Galen, programmamanager Participatiefabriek (De Schoor) 
30. Thessa van den Hardenberg, jongerenwerker Youthport
31. Peter van Dolderen, voorganger De Zuiderpoort 
32. Alaeddine Touhami, mede-oprichter Huis van Vrede 
33. Fatih Gülveren, woordvoerder Sultan Ahmet Moskee
34. Simone de Kruijk, rector Scholengemeenschap De Meergronden
35. Leon Pruijt, ondernemer administratiekantoor

Lijst gesprekspartners
1. Gilbert Capricorne, ondernemer entertainment-industrie 
2. Odette Breijink, directeur KAF
3. Bauke Houtsma, directeur Aeres VMBO + MBO
4. Kees Stolwijk, directeur Windesheim Almere
5. Kimberley Vonk, eigenaar The Black Cockatoo
6. Nik Smit, directeur Almere Citymarketing
7. Vivian Cheung, Almeerse Hockeyclub
8. Egbert Dekker, directeur wonen De Alliantie
9. Maarten Janssen, projectdirecteur Amvest
10. Referinio Plet, jongerenwerker Het Karwij/De Schoor & personal trainer 
11. Mariska Boom, vestigingsmanager JINC Almere
12. Sanne van Bergen, shopping centre manager City Mall, URW
13. Boj van den Berg, eigenaar Urban Greeners
14. Jan Bart Sloothaak, voorzitter bestuur De Groene Reus 
15. John van Diepen, oprichter en bestuurder Almeerse Wind
16. Ian Fennema, praeses Studentenvereniging S.V. Bazinga! 
17. Corneel van der Wielen, projectontwikkelaar Bun
18. Najat el Hani, oprichter Link Academy 
19. Jolien Hoek, directeur VMCA
20. Merijn Sprenger, rector Trinitas Gymnasium
21. Randall van Poelvoorde, eigenaar RobotXperience 
22. Ronald Spanier, div besturen cultuursector 
23. Gerda Lenselink, expert duurzaamheid/groen
24. Sanne Kooiman, mede-oprichter Stichting SCHERP 
25. Tuan Tran, Vietnamees-Boeddhistische Tempel 
26. Kimberley Valentien, advocaat & voorzitter bedrijvenvereniging VBA 
27. Joep Mooren, projectmanager infrastructuur
28. Nancy Rijssel, oprichter stichting Young Adult Life Coaching (YALC) 
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